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bghUŸ vbghUŸ vbghUŸ vbghUŸ v©..1©..1©..1©..1     இராமநாத�ர	 நகரா�சி ஆைணயாள� நவ	ப�  2022-�கான நா��றி�� 
ம�ற�தி� பா�ைவ�� ைவ�க�ப கிற!. 
அ$வலக �றி�� – ம�ற	 பதி' ெச)யலா	.    

Ô®khd« v©.Ô®khd« v©.Ô®khd« v©.Ô®khd« v©.273273273273    
k‹w« k‹w« k‹w« k‹w« gh®itæ£L gh®itæ£L gh®itæ£L gh®itæ£L 
gÂÎ brŒa¥g£lJgÂÎ brŒa¥g£lJgÂÎ brŒa¥g£lJgÂÎ brŒa¥g£lJ    

bghUŸ v©..2bghUŸ v©..2bghUŸ v©..2bghUŸ v©..2     இராமநாத�ர	 நகரா�சி ெபாறியாள� நவ	ப� 2022-�கான நா��றி�� ம�ற�தி� 
பா�ைவ�� ைவ�க�ப கிற!. 
அ$வலக �றி�� – ம�ற	 பதி' ெச)யலா	.    

Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd« v©.274v©.274v©.274v©.274    
k‹w« k‹w« k‹w« k‹w« gh®itæ£L gh®itæ£L gh®itæ£L gh®itæ£L 
gÂÎ brŒa¥g£lJgÂÎ brŒa¥g£lJgÂÎ brŒa¥g£lJgÂÎ brŒa¥g£lJ    

bghUŸ v©..3bghUŸ v©..3bghUŸ v©..3bghUŸ v©..3         இராமநாத�ர	 நகரா�சி நி�வாக நல� க*தி 2021-22	 ஆ,-.� தயா� ெச)த 
நி�வாக அறி�ைக ம�ற�தி� பா�ைவ�� ைவ�க�ப கிற!. 
அ$வலக �றி��-ம�ற	 பா�ைவய/�  பதி' ெச)யலா	.    

Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd« v©.275v©.275v©.275v©.275    
k‹w«k‹w«k‹w«k‹w«    gh®itæ£L gh®itæ£L gh®itæ£L gh®itæ£L     
gÂÎ brŒa¥g£lJgÂÎ brŒa¥g£lJgÂÎ brŒa¥g£lJgÂÎ brŒa¥g£lJ    

bghUŸ v©..4bghUŸ v©..4bghUŸ v©..4bghUŸ v©..4     
     இராமநாத�ர	 நகரா�சி ப�திகள01 உ3ள ெசா�!வ4, காலிய/ட வ4, ெதாழி1 வ4 
�-ந8� க�டண	, பாதாள சா�கைட க�டண	 ம.9	 இதர வ4ய/ன:க3 ஆ�ேடா 
<ல	 வ/ள	பர	 ெச)வத.� கீ>க,ட வ/பர�ப- வர�ெப.ற ெப.ற <�9 
வ/ைல��3ள0க3 ம�ற�தி� பா�ைவ��	 ?-வ/.�	 ைவ�க�ப கிற!. 

1. சா) ம@-யாA நா3 ஒ�9�� C.2000/- 
2. ேரA ம@-யாA நா3 ஒ�9�� C.2150/- 

Ô®khd« v©.276Ô®khd« v©.276Ô®khd« v©.276Ô®khd« v©.276    
kkkk‹w« gh®itæ£L ‹w« gh®itæ£L ‹w« gh®itæ£L ‹w« gh®itæ£L 
gÂÎ brŒa¥g£lJ.gÂÎ brŒa¥g£lJ.gÂÎ brŒa¥g£lJ.gÂÎ brŒa¥g£lJ.    



3. ெரய/� ஆ�A நா3 ஒ�9�� C.2300/- 
அ$வலக �றி��- 1) ேம.க,ட <�9 வ/ைல��3ள0கள01 சா) ம@-யாA 
இராமநாத�ர	 நி9வன�தி� வ/ைல��3ள0 �ைறவாக இ*�பதா1 அதைன ஏ.கலா	.    

bghUŸ v©..5bghUŸ v©..5bghUŸ v©..5bghUŸ v©..5         இராமநாத�ர	 நகரா�சி ப�திகள01 1 ?த1 33 வா� கள01 உ3ள ெசா�!வ4 
காலிய/ட வ4, ெதாழி1 வ4, �-ந8� க�டண	, பாதாள சா�கைட க�டண	, ம.9	 
கைட வாடைக, இதர க�டண:க3 2022-2023ஆ	 ஆ,  நி$ைவ ம.9	 நட��� 
ெதாைகய/ைன வI1 ெச)J	 ெபா*�  ஆ�ேடா <ல	 வ/ள	பர	 ம.9	 வ/ள	பர 
ேபா� க3 ைவ�! வ/ள	பர	 ெச)ய உ�ேதச மதி�பK  C3,00,000/- ம�ற�தி� அLமதி 
ேவ,ட�ப கிற!. 
அ$வலக �றி��-ம�ற	 அLமதி�கலா	    

Ô®khd« v©.2Ô®khd« v©.2Ô®khd« v©.2Ô®khd« v©.277777777    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    

bghUŸ v©..6bghUŸ v©..6bghUŸ v©..6bghUŸ v©..6                                                    Ïuhkehjòu« efuh£ÁahdJ ÏJ tiu _‹WÏuhkehjòu« efuh£ÁahdJ ÏJ tiu _‹WÏuhkehjòu« efuh£ÁahdJ ÏJ tiu _‹WÏuhkehjòu« efuh£ÁahdJ ÏJ tiu _‹W    Kiw ÂwªjbKiw ÂwªjbKiw ÂwªjbKiw Âwªjbtë ky« fê¥Ãl« Ïšyhefutë ky« fê¥Ãl« Ïšyhefutë ky« fê¥Ãl« Ïšyhefutë ky« fê¥Ãl« Ïšyhefubkd rh‹W bkd rh‹W bkd rh‹W bkd rh‹W 

bgw¥g£LŸsJ. j‰bghGJ mid¤J th®LfëY« JhŒik ÏªÂah Â£l¤Â‹ Ñœ jåeg® fê¥Ãl« bgw¥g£LŸsJ. j‰bghGJ mid¤J th®LfëY« JhŒik ÏªÂah Â£l¤Â‹ Ñœ jåeg® fê¥Ãl« bgw¥g£LŸsJ. j‰bghGJ mid¤J th®LfëY« JhŒik ÏªÂah Â£l¤Â‹ Ñœ jåeg® fê¥Ãl« bgw¥g£LŸsJ. j‰bghGJ mid¤J th®LfëY« JhŒik ÏªÂah Â£l¤Â‹ Ñœ jåeg® fê¥Ãl« 

mik¡f¥g£LŸsJ. nkY« mid¤J th®L gFÂfëY« bghJ¡fê¥giwfS« k‰W« rKjha fê¥giwfS« ešy mik¡f¥g£LŸsJ. nkY« mid¤J th®L gFÂfëY« bghJ¡fê¥giwfS« k‰W« rKjha fê¥giwfS« ešy mik¡f¥g£LŸsJ. nkY« mid¤J th®L gFÂfëY« bghJ¡fê¥giwfS« k‰W« rKjha fê¥giwfS« ešy mik¡f¥g£LŸsJ. nkY« mid¤J th®L gFÂfëY« bghJ¡fê¥giwfS« k‰W« rKjha fê¥giwfS« ešy 

Kiwæš guhkç¡f¥g£L bghJ k¡fŸ ga‹gL¤Â tU»w‹wd®. j‰nghJ JhŒik ÏªÂah Â£l¤Â‹ Ïu©lh«Kiwæš guhkç¡f¥g£L bghJ k¡fŸ ga‹gL¤Â tU»w‹wd®. j‰nghJ JhŒik ÏªÂah Â£l¤Â‹ Ïu©lh«Kiwæš guhkç¡f¥g£L bghJ k¡fŸ ga‹gL¤Â tU»w‹wd®. j‰nghJ JhŒik ÏªÂah Â£l¤Â‹ Ïu©lh«Kiwæš guhkç¡f¥g£L bghJ k¡fŸ ga‹gL¤Â tU»w‹wd®. j‰nghJ JhŒik ÏªÂah Â£l¤Â‹ Ïu©lh«    

gFÂahd gFÂahd gFÂahd gFÂahd SBM 2.0        ‹ k‰W« ‹ k‰W« ‹ k‰W« ‹ k‰W« ODF+    têfh£Ljš ifna£o‹go mid¤J th®L gFÂfëY« cŸs gŸë khzt, têfh£Ljš ifna£o‹go mid¤J th®L gFÂfëY« cŸs gŸë khzt, têfh£Ljš ifna£o‹go mid¤J th®L gFÂfëY« cŸs gŸë khzt, têfh£Ljš ifna£o‹go mid¤J th®L gFÂfëY« cŸs gŸë khzt, 

khzéa®fëlK«, MÁça®fëlK« k‰W« Ra cjé¡FG cW¥Ãd®fëlK« eh§fŸ ky« k‰W« ÁWÚ® fê¥gj‰F khzéa®fëlK«, MÁça®fëlK« k‰W« Ra cjé¡FG cW¥Ãd®fëlK« eh§fŸ ky« k‰W« ÁWÚ® fê¥gj‰F khzéa®fëlK«, MÁça®fëlK« k‰W« Ra cjé¡FG cW¥Ãd®fëlK« eh§fŸ ky« k‰W« ÁWÚ® fê¥gj‰F khzéa®fëlK«, MÁça®fëlK« k‰W« Ra cjé¡FG cW¥Ãd®fëlK« eh§fŸ ky« k‰W« ÁWÚ® fê¥gj‰F 

Âwªj btëæid ga‹gL¤j kh£nlh« v‹W cWÂbkhê bgw¥g£LŸsJ. nkY« bghJ k¡fS¡F Âwªjbgë ky Âwªj btëæid ga‹gL¤j kh£nlh« v‹W cWÂbkhê bgw¥g£LŸsJ. nkY« bghJ k¡fS¡F Âwªjbgë ky Âwªj btëæid ga‹gL¤j kh£nlh« v‹W cWÂbkhê bgw¥g£LŸsJ. nkY« bghJ k¡fS¡F Âwªjbgë ky Âwªj btëæid ga‹gL¤j kh£nlh« v‹W cWÂbkhê bgw¥g£LŸsJ. nkY« bghJ k¡fS¡F Âwªjbgë ky 

#y« fê¥òJ xê¤jš #y« fê¥òJ xê¤jš #y« fê¥òJ xê¤jš #y« fê¥òJ xê¤jš r«kªjkhf bjhlªJ éê¥òz®Î V‰gL¤j¥g£L tU»wJ. vdnt Ïªefuh£Á gFÂia r«kªjkhf bjhlªJ éê¥òz®Î V‰gL¤j¥g£L tU»wJ. vdnt Ïªefuh£Á gFÂia r«kªjkhf bjhlªJ éê¥òz®Î V‰gL¤j¥g£L tU»wJ. vdnt Ïªefuh£Á gFÂia r«kªjkhf bjhlªJ éê¥òz®Î V‰gL¤j¥g£L tU»wJ. vdnt Ïªefuh£Á gFÂia 

Âwªjbtë ky« #y« fê¤jy‰w (Âwªjbtë ky« #y« fê¤jy‰w (Âwªjbtë ky« #y« fê¤jy‰w (Âwªjbtë ky« #y« fê¤jy‰w (ODF+) gFÂahf m¿é¡if brŒa cŸsJ. JhŒik ÏªÂah Â£l¤Â‹ Ïu©lh« ) gFÂahf m¿é¡if brŒa cŸsJ. JhŒik ÏªÂah Â£l¤Â‹ Ïu©lh« ) gFÂahf m¿é¡if brŒa cŸsJ. JhŒik ÏªÂah Â£l¤Â‹ Ïu©lh« ) gFÂahf m¿é¡if brŒa cŸsJ. JhŒik ÏªÂah Â£l¤Â‹ Ïu©lh« 

gFÂ 15tJ gFÂ 15tJ gFÂ 15tJ gFÂ 15tJ     ãÂ ãÂ ãÂ ãÂ FGé‹ ãÂ bgWtj‰F FGé‹ ãÂ bgWtj‰F FGé‹ ãÂ bgWtj‰F FGé‹ ãÂ bgWtj‰F ODF+    m¿¡if brŒÂ bghJ k¡fël« M£nrgid m¿¡if brŒÂ bghJ k¡fël« M£nrgid m¿¡if brŒÂ bghJ k¡fël« M£nrgid m¿¡if brŒÂ bghJ k¡fël« M£nrgid fU¤JU bgw fU¤JU bgw fU¤JU bgw fU¤JU bgw VVVVJthf Jthf Jthf Jthf 

m¿é¥Ãid m¿é¥Ãid m¿é¥Ãid m¿é¥Ãid     VVVVnjD« Ïu©L Âdrç ehëjêšnjD« Ïu©L Âdrç ehëjêšnjD« Ïu©L Âdrç ehëjêšnjD« Ïu©L Âdrç ehëjêš    M§»y« k‰W« jäêš és«gu« btëæLtj‰F« mj‰fhd M§»y« k‰W« jäêš és«gu« btëæLtj‰F« mj‰fhd M§»y« k‰W« jäêš és«gu« btëæLtj‰F« mj‰fhd M§»y« k‰W« jäêš és«gu« btëæLtj‰F« mj‰fhd 

bryéd¤Â‰F« bryéd¤Â‰F« bryéd¤Â‰F« bryéd¤Â‰F«     it¡f¥gL»wJ.it¡f¥gL»wJ.it¡f¥gL»wJ.it¡f¥gL»wJ. 
mYtyf F¿¥mYtyf F¿¥mYtyf F¿¥mYtyf F¿¥òòòò----1. k‹w« mDkÂ¡fyh«1. k‹w« mDkÂ¡fyh«1. k‹w« mDkÂ¡fyh«1. k‹w« mDkÂ¡fyh«    

Ô®khd« v©.Ô®khd« v©.Ô®khd« v©.Ô®khd« v©.278278278278    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    



2.2.2.2.    JhŒik ÏªÂah Â£l¤Â‹ Ïu©lh« gFÂ 15 tJ ãÂ FGé‹ ãÂ bghWtj‰F JhŒik ÏªÂah Â£l¤Â‹ Ïu©lh« gFÂ 15 tJ ãÂ FGé‹ ãÂ bghWtj‰F JhŒik ÏªÂah Â£l¤Â‹ Ïu©lh« gFÂ 15 tJ ãÂ FGé‹ ãÂ bghWtj‰F JhŒik ÏªÂah Â£l¤Â‹ Ïu©lh« gFÂ 15 tJ ãÂ FGé‹ ãÂ bghWtj‰F ODF+    m¿é¡if brŒÂl VJthf m¿é¡if brŒÂl VJthf m¿é¡if brŒÂl VJthf m¿é¡if brŒÂl VJthf 
bghJ k¡fël« M£nrgid m¿é¥Ãid VnjD« Ïu©L Âdrç ehëjêš ésgu« btëæLtj‰F k‹w« bghJ k¡fël« M£nrgid m¿é¥Ãid VnjD« Ïu©L Âdrç ehëjêš ésgu« btëæLtj‰F k‹w« bghJ k¡fël« M£nrgid m¿é¥Ãid VnjD« Ïu©L Âdrç ehëjêš ésgu« btëæLtj‰F k‹w« bghJ k¡fël« M£nrgid m¿é¥Ãid VnjD« Ïu©L Âdrç ehëjêš ésgu« btëæLtj‰F k‹w« 
mDkÂ¡fmDkÂ¡fmDkÂ¡fmDkÂ¡fyh« yh« yh« yh«     
3. bryéd¤ij bghJ ãÂæèUªJ3. bryéd¤ij bghJ ãÂæèUªJ3. bryéd¤ij bghJ ãÂæèUªJ3. bryéd¤ij bghJ ãÂæèUªJ    Âl¡fêÎ nkyh©ik gaz® f£lz« ãÂæèUªnjhÂl¡fêÎ nkyh©ik gaz® f£lz« ãÂæèUªnjhÂl¡fêÎ nkyh©ik gaz® f£lz« ãÂæèUªnjhÂl¡fêÎ nkyh©ik gaz® f£lz« ãÂæèUªnjh    nk‰bfhŸs k‹w« nk‰bfhŸs k‹w« nk‰bfhŸs k‹w« nk‰bfhŸs k‹w« 
mDkÂ¡fyh«.mDkÂ¡fyh«.mDkÂ¡fyh«.mDkÂ¡fyh«.    

bghUŸ v©..7bghUŸ v©..7bghUŸ v©..7bghUŸ v©..7          இராமநாத�ர	 நகரா�சி வழ�கறிஞ� பண/ய/ட	 காலியாக உ3ளதா1, 
அNவ/ட�தி1 Standing Council (Advocate) �தியதாக நியமி�க ேகா4 
தி*.எ�.சரவணபா�,B.A., த/ெப. நாகசாமி எ�பவ� வ/,ண�ப	 ெச)!3ளா�. 
அ�னார! வ/,ண�ப�திைன ப4சலீைன ெச)ததி1, தி*.எ�.சரவணபா�,B.A.,B.L., 
அ�வேக� எ�பவ� ஏ.கனேவ இbநகரா�சிய/1 2015-2022 வைர நக�ம�ற 
வழ�கறிஞராக பண/�4b!3ளா�. எனேவ தி*.எ�.சரவணபா�,B.A.,B.L., அவ�கைள 
நக�ம�ற வழ�கறிஞராக நியமன	 ெச)ய ம�ற�தி� அLமதி ேவ,ட�ப கிற!. 
அ$வலக �றி�� – ம�ற	 அLமதி�கலா	.    

Ô®khd« v©.279Ô®khd« v©.279Ô®khd« v©.279Ô®khd« v©.279    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    

bghUŸ v©..8bghUŸ v©..8bghUŸ v©..8bghUŸ v©..8                                                Ïuhkehjòu« Ïuhkehjòu« Ïuhkehjòu« Ïuhkehjòu« efuh£ÁahdJ ÏJ tiu JhŒik ÏªÂah Â£l¤Â‹ Ïu©lh« gFÂ 15 tJ ãÂ FGé‹ ãÂ efuh£ÁahdJ ÏJ tiu JhŒik ÏªÂah Â£l¤Â‹ Ïu©lh« gFÂ 15 tJ ãÂ FGé‹ ãÂ efuh£ÁahdJ ÏJ tiu JhŒik ÏªÂah Â£l¤Â‹ Ïu©lh« gFÂ 15 tJ ãÂ FGé‹ ãÂ efuh£ÁahdJ ÏJ tiu JhŒik ÏªÂah Â£l¤Â‹ Ïu©lh« gFÂ 15 tJ ãÂ FGé‹ ãÂ 
bgWtj‰F VJthf Âl¡fêÎ nkyh©ik Â£l¤Â‹ Ñœ bgWtj‰F VJthf Âl¡fêÎ nkyh©ik Â£l¤Â‹ Ñœ bgWtj‰F VJthf Âl¡fêÎ nkyh©ik Â£l¤Â‹ Ñœ bgWtj‰F VJthf Âl¡fêÎ nkyh©ik Â£l¤Â‹ Ñœ MoHUA Jiwæ‹ _y« Jiwæ‹ _y« Jiwæ‹ _y« Jiwæ‹ _y«  Star Rating  x›bthU cŸsh£Á x›bthU cŸsh£Á x›bthU cŸsh£Á x›bthU cŸsh£Á 
mik¥òfS¡F« tH§» tU»‹wd®. mj‹ xU gFÂahf Ïuhkehjòu« efuh£Áæš nrfukhF« Âl¡fêÎfis, mik¥òfS¡F« tH§» tU»‹wd®. mj‹ xU gFÂahf Ïuhkehjòu« efuh£Áæš nrfukhF« Âl¡fêÎfis, mik¥òfS¡F« tH§» tU»‹wd®. mj‹ xU gFÂahf Ïuhkehjòu« efuh£Áæš nrfukhF« Âl¡fêÎfis, mik¥òfS¡F« tH§» tU»‹wd®. mj‹ xU gFÂahf Ïuhkehjòu« efuh£Áæš nrfukhF« Âl¡fêÎfis, 
Âl¡ fêÎ nkyh©ik éÂfë‹ go KiwnÂl¡ fêÎ nkyh©ik éÂfë‹ go KiwnÂl¡ fêÎ nkyh©ik éÂfë‹ go KiwnÂl¡ fêÎ nkyh©ik éÂfë‹ go Kiwna ju« Ãç¤J ifahs¥g£L tU»wJ. nkY« Ïuh©lh« ãiy nrfç¥ò a ju« Ãç¤J ifahs¥g£L tU»wJ. nkY« Ïuh©lh« ãiy nrfç¥ò a ju« Ãç¤J ifahs¥g£L tU»wJ. nkY« Ïuh©lh« ãiy nrfç¥ò a ju« Ãç¤J ifahs¥g£L tU»wJ. nkY« Ïuh©lh« ãiy nrfç¥ò 
((((Secondary Storage) k‰W« F¥ig bjh£ofŸ _y« Âl¡fêÎfis mf‰WtJ  () k‰W« F¥ig bjh£ofŸ _y« Âl¡fêÎfis mf‰WtJ  () k‰W« F¥ig bjh£ofŸ _y« Âl¡fêÎfis mf‰WtJ  () k‰W« F¥ig bjh£ofŸ _y« Âl¡fêÎfis mf‰WtJ  (Bin Free City) K‰¿Y« ) K‰¿Y« ) K‰¿Y« ) K‰¿Y« 
jé®f¡gg£LŸsJ. vdnt Ïuhkehjòu« efuh£Áæid F¥ig fêÎfŸ nj¡fäšyh efuh£Áahf jé®f¡gg£LŸsJ. vdnt Ïuhkehjòu« efuh£Áæid F¥ig fêÎfŸ nj¡fäšyh efuh£Áahf jé®f¡gg£LŸsJ. vdnt Ïuhkehjòu« efuh£Áæid F¥ig fêÎfŸ nj¡fäšyh efuh£Áahf jé®f¡gg£LŸsJ. vdnt Ïuhkehjòu« efuh£Áæid F¥ig fêÎfŸ nj¡fäšyh efuh£Áahf ((((Garbage Free City))))    
_‹W e£r¤Âu m§Ñfhu«_‹W e£r¤Âu m§Ñfhu«_‹W e£r¤Âu m§Ñfhu«_‹W e£r¤Âu m§Ñfhu«    ((((Three Star Rating))))    bgw Ra cWÂbkhê rh‹¿id  (bgw Ra cWÂbkhê rh‹¿id  (bgw Ra cWÂbkhê rh‹¿id  (bgw Ra cWÂbkhê rh‹¿id  (Self Declaration)    ef® k‹w« mDkÂ ef® k‹w« mDkÂ ef® k‹w« mDkÂ ef® k‹w« mDkÂ 
bgwÎ«.bgwÎ«.bgwÎ«.bgwÎ«.    Ïu©lh« gFÂahd Ïu©lh« gFÂahd Ïu©lh« gFÂahd Ïu©lh« gFÂahd SBM 2.0        ‹ k‰W« ‹ k‰W« ‹ k‰W« ‹ k‰W« Garbage Free City    têfh£Ljš ifna£o‹go mid¤J th®L têfh£Ljš ifna£o‹go mid¤J th®L têfh£Ljš ifna£o‹go mid¤J th®L têfh£Ljš ifna£o‹go mid¤J th®L 
gFÂfëY« cŸsgFÂfëY« cŸsgFÂfëY« cŸsgFÂfëY« cŸs,,,,    gŸëfŸ khzt, khzéa®fëlK«, MÁça®fëlK«,gŸëfŸ khzt, khzéa®fëlK«, MÁça®fëlK«,gŸëfŸ khzt, khzéa®fëlK«, MÁça®fëlK«,gŸëfŸ khzt, khzéa®fëlK«, MÁça®fëlK«,    bghJk¡fŸbghJk¡fŸbghJk¡fŸbghJk¡fŸ    k‰W« Ra cjé¡FG k‰W« Ra cjé¡FG k‰W« Ra cjé¡FG k‰W« Ra cjé¡FG 
cW¥Ãd®fëlK« cW¥Ãd®fëlK« cW¥Ãd®fëlK« cW¥Ãd®fëlK« Ïªefuh£Á¡F c£g£l gFÂæšÏªefuh£Á¡F c£g£l gFÂæšÏªefuh£Á¡F c£g£l gFÂæšÏªefuh£Á¡F c£g£l gFÂæš    F¥igfis ju« Ãç¤J jUtj‰F« F¥ig Ïšyh efuk F¥igfis ju« Ãç¤J jUtj‰F« F¥ig Ïšyh efuk F¥igfis ju« Ãç¤J jUtj‰F« F¥ig Ïšyh efuk F¥igfis ju« Ãç¤J jUtj‰F« F¥ig Ïšyh efuk 
cUtj‰F cWÂbkhê bgw¥g£L« éê¥òz®Î tH§f¥g£L« tU»wJ vdnt bghJk¡fë‹ cUtj‰F cWÂbkhê bgw¥g£L« éê¥òz®Î tH§f¥g£L« tU»wJ vdnt bghJk¡fë‹ cUtj‰F cWÂbkhê bgw¥g£L« éê¥òz®Î tH§f¥g£L« tU»wJ vdnt bghJk¡fë‹ cUtj‰F cWÂbkhê bgw¥g£L« éê¥òz®Î tH§f¥g£L« tU»wJ vdnt bghJk¡fë‹ M£nrgid M£nrgid M£nrgid M£nrgid mL¤J mL¤J mL¤J mL¤J 
bgw bghJ m¿é¥Ãid VnjD« Ïu©L Âdrç ehëjêš M§»y« k‰W« jäêš és«gu« btëæLtj‰F« bgw bghJ m¿é¥Ãid VnjD« Ïu©L Âdrç ehëjêš M§»y« k‰W« jäêš és«gu« btëæLtj‰F« bgw bghJ m¿é¥Ãid VnjD« Ïu©L Âdrç ehëjêš M§»y« k‰W« jäêš és«gu« btëæLtj‰F« bgw bghJ m¿é¥Ãid VnjD« Ïu©L Âdrç ehëjêš M§»y« k‰W« jäêš és«gu« btëæLtj‰F« 
mj‰fhd bryéd¤Â‰F« mDkÂ¡F.mj‰fhd bryéd¤Â‰F« mDkÂ¡F.mj‰fhd bryéd¤Â‰F« mDkÂ¡F.mj‰fhd bryéd¤Â‰F« mDkÂ¡F.    

Ô®khd« v©.280Ô®khd« v©.280Ô®khd« v©.280Ô®khd« v©.280    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    



mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò----1. k‹w« mDkÂ¡fyh«1. k‹w« mDkÂ¡fyh«1. k‹w« mDkÂ¡fyh«1. k‹w« mDkÂ¡fyh«    
2.2.2.2.JhŒik ÏªJhŒik ÏªJhŒik ÏªJhŒik ÏªÂah Â£l¤Â‹ Ïu©lh« gFÂ 15 tJ ãÂ FGé‹ ãÂ bghWtj‰F (Âah Â£l¤Â‹ Ïu©lh« gFÂ 15 tJ ãÂ FGé‹ ãÂ bghWtj‰F (Âah Â£l¤Â‹ Ïu©lh« gFÂ 15 tJ ãÂ FGé‹ ãÂ bghWtj‰F (Âah Â£l¤Â‹ Ïu©lh« gFÂ 15 tJ ãÂ FGé‹ ãÂ bghWtj‰F (Garbage Free City)    _‹W _‹W _‹W _‹W 
e£r¤Âu m§Ñfhu« (e£r¤Âu m§Ñfhu« (e£r¤Âu m§Ñfhu« (e£r¤Âu m§Ñfhu« (Three Star Rating))))    m¿é¡if brŒÂl VJthf bghJ k¡fël« M£nrgid m¿é¥Ãid m¿é¡if brŒÂl VJthf bghJ k¡fël« M£nrgid m¿é¥Ãid m¿é¡if brŒÂl VJthf bghJ k¡fël« M£nrgid m¿é¥Ãid m¿é¡if brŒÂl VJthf bghJ k¡fël« M£nrgid m¿é¥Ãid 
VnjD« Ïu©L Âdrç ehëjêš ésgu« btëæLtj‰F k‹w« mDkÂ¡fyh« VnjD« Ïu©L Âdrç ehëjêš ésgu« btëæLtj‰F k‹w« mDkÂ¡fyh« VnjD« Ïu©L Âdrç ehëjêš ésgu« btëæLtj‰F k‹w« mDkÂ¡fyh« VnjD« Ïu©L Âdrç ehëjêš ésgu« btëæLtj‰F k‹w« mDkÂ¡fyh«     
3. bryéd¤ij bghJ ãÂæèUªJ 3. bryéd¤ij bghJ ãÂæèUªJ 3. bryéd¤ij bghJ ãÂæèUªJ 3. bryéd¤ij bghJ ãÂæèUªJ Âl¡fêÎ nkyh©ik gaz® f£Âl¡fêÎ nkyh©ik gaz® f£Âl¡fêÎ nkyh©ik gaz® f£Âl¡fêÎ nkyh©ik gaz® f£l« ãÂæèUªnjhl« ãÂæèUªnjhl« ãÂæèUªnjhl« ãÂæèUªnjh    nk‰bfhŸs k‹w« nk‰bfhŸs k‹w« nk‰bfhŸs k‹w« nk‰bfhŸs k‹w« 
mDkÂ¡fyh«. mDkÂ¡fyh«. mDkÂ¡fyh«. mDkÂ¡fyh«.     
    
    
    

bghUŸ v©..9bghUŸ v©..9bghUŸ v©..9bghUŸ v©..9        
Ïuhkehjòu«  efuh£Á  bghJ Rfhjhu¥ Ãçéš  JhŒik¥ gâahs®fshš nk‰bfhŸs¥gL« rhiy k‰W« Ïuhkehjòu«  efuh£Á  bghJ Rfhjhu¥ Ãçéš  JhŒik¥ gâahs®fshš nk‰bfhŸs¥gL« rhiy k‰W« Ïuhkehjòu«  efuh£Á  bghJ Rfhjhu¥ Ãçéš  JhŒik¥ gâahs®fshš nk‰bfhŸs¥gL« rhiy k‰W« Ïuhkehjòu«  efuh£Á  bghJ Rfhjhu¥ Ãçéš  JhŒik¥ gâahs®fshš nk‰bfhŸs¥gL« rhiy k‰W« 
bjU¡fis T£Ljš, F¥igfŸ mŸSjš, kzš m¥òw¥gL¤Jjš k‰W«  thWfhiy R¤j«bjU¡fis T£Ljš, F¥igfŸ mŸSjš, kzš m¥òw¥gL¤Jjš k‰W«  thWfhiy R¤j«bjU¡fis T£Ljš, F¥igfŸ mŸSjš, kzš m¥òw¥gL¤Jjš k‰W«  thWfhiy R¤j«bjU¡fis T£Ljš, F¥igfŸ mŸSjš, kzš m¥òw¥gL¤Jjš k‰W«  thWfhiy R¤j«    brŒjš  ngh‹w gšntW brŒjš  ngh‹w gšntW brŒjš  ngh‹w gšntW brŒjš  ngh‹w gšntW 
gâfS¡fhd jsthl¢ rhkh‹fë‹ ÏU¥ò Fiwthf cŸsjhš, Ñœf©l égu¥goahd jsthl¢ rhkh‹fŸ gâfS¡fhd jsthl¢ rhkh‹fë‹ ÏU¥ò Fiwthf cŸsjhš, Ñœf©l égu¥goahd jsthl¢ rhkh‹fŸ gâfS¡fhd jsthl¢ rhkh‹fë‹ ÏU¥ò Fiwthf cŸsjhš, Ñœf©l égu¥goahd jsthl¢ rhkh‹fŸ gâfS¡fhd jsthl¢ rhkh‹fë‹ ÏU¥ò Fiwthf cŸsjhš, Ñœf©l égu¥goahd jsthl¢ rhkh‹fŸ 
th§Ftj‰F  c¤njr bryÅd«  %.3.00  Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ  nt©l¥gL»wJ.th§Ftj‰F  c¤njr bryÅd«  %.3.00  Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ  nt©l¥gL»wJ.th§Ftj‰F  c¤njr bryÅd«  %.3.00  Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ  nt©l¥gL»wJ.th§Ftj‰F  c¤njr bryÅd«  %.3.00  Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ  nt©l¥gL»wJ.    

t.v©t.v©t.v©t.v©    bghU£fŸ égu«bghU£fŸ égu«bghU£fŸ égu«bghU£fŸ égu«    v©z«v©z«v©z«v©z«    

1111    bjU  T£LkhW  ÃoÍl‹bjU  T£LkhW  ÃoÍl‹bjU  T£LkhW  ÃoÍl‹bjU  T£LkhW  ÃoÍl‹    100100100100    

2222    k© bt£ok© bt£ok© bt£ok© bt£o    50505050    

3333    fl¥ghiwfl¥ghiwfl¥ghiwfl¥ghiw    40404040    

4444    òšthç fu©oòšthç fu©oòšthç fu©oòšthç fu©o    70707070    

5555    F¥ig mŸS«  bfh¡»F¥ig mŸS«  bfh¡»F¥ig mŸS«  bfh¡»F¥ig mŸS«  bfh¡»    70707070    

6666    mçthŸmçthŸmçthŸmçthŸ    30303030    

7777    r«k£or«k£or«k£or«k£o    04040404    

8888    jfu¡Tiljfu¡Tiljfu¡Tiljfu¡Til    100100100100    

9999    jfu¡ ifnahLjfu¡ ifnahLjfu¡ ifnahLjfu¡ ifnahL    100100100100    

10101010    th§fUthŸth§fUthŸth§fUthŸth§fUthŸ    40404040    

11111111    bj‹d§T£LkhWbj‹d§T£LkhWbj‹d§T£LkhWbj‹d§T£LkhW    200200200200    

Ô®khd« v©.281Ô®khd« v©.281Ô®khd« v©.281Ô®khd« v©.281    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    



mYtyf¡ F¿¥ò:mYtyf¡ F¿¥ò:mYtyf¡ F¿¥ò:mYtyf¡ F¿¥ò:    k‹w« m§Ñfç¡fyh«.k‹w« m§Ñfç¡fyh«.k‹w« m§Ñfç¡fyh«.k‹w« m§Ñfç¡fyh«.    
bghUŸ v©..10bghUŸ v©..10bghUŸ v©..10bghUŸ v©..10              இராமநாத�ர	 நகரா�சிய/1 ஒ�பbத பண/ <ல	 150-தன0யா� ஒ�பbத 

c)ைம பண/யாள�கைள ெகா,  !��ர' பண/ ேம.ெகா3வத.� ெச�ைன 
நகரா�சி நி�வாக இய��ந� அவ�கள0டமி*b! ம9 உ�திர' ெப9	 வைரய/1 ம!ைர 
எ�ஸ�ெந� நி9வன	 ெதாட�b! பண/ ெச)ய  இராமநாத�ர	 நகரா�சி ஆைணயாள� 
அவ�கள0� ெசய1?ைற ஆைண ந.க.எ,.3227/2022/எf1 நா3.30.09.2022b ேததி பண/ 
உ�திர' வழ:க�ப� 3ள!. ெச�ைன நகரா�சி நி�வாக இய��ந�ய/டமி*b! 
உ�திர' வ*	 வைர அ1ல! இர,  மாத கால	 இவ.றி1 ?�ன� வ*	 
கால�தி.� பண/ ந8�-�க ம!ைர எ�ஸ�ெந� நி9வன	 அேத எ,ண/�ைகய/லான 
பண/யாள�கைள ெகா,  01.12.2022b ேததி ?த1 ெதாட�b! இர,  மாத 
கால:கh�� பண/ ேம.ெகா3ள உ�திர' வழ:கிட அLமதி ேகா4ய ம�ற� ெபா*3        

ம�ற�தி� பா�ைவ��	,        பதி'��	, ஒ��த$��	 ைவ�க�ப கிற!.    
அ$வலக �றி�� -1)ம�ற	 அLமதி�கலா	. 
2)ெபா! iகாதார பண/ய/� அவசிய	 க*தி நக�ம�ற தைலவ� அவ�கள0� ?� 
அLமதி ெப.9 நடவ-�ைக ேம.ெகா,டைதJ	 அLமதி�கலா	.    

Ô®khd« v©.282Ô®khd« v©.282Ô®khd« v©.282Ô®khd« v©.282    
k‹w« gh®itæ£L k‹w« gh®itæ£L k‹w« gh®itæ£L k‹w« gh®itæ£L 
gÂÎ brŒa¥g£lJ.gÂÎ brŒa¥g£lJ.gÂÎ brŒa¥g£lJ.gÂÎ brŒa¥g£lJ.    

bghUŸ v©..11bghUŸ v©..11bghUŸ v©..11bghUŸ v©..11         இராமநாத�ர	 நகரா�சி ெபாறிய/ய1 ப/4வ/1 இய:கிவ*	 அைன�! 
வாகன:கh��	 வ*டாbதிர த�தி சா�9, சாைல வ4, பiைம வ4, �ைகய/�ைம 
சா�9, கா�பK�  க�டண	 ம.9	 இதர க�டண:க3  ெச$�த'	  அத.கான 
ெசலவ/ன	 C.5.00 ல�ச�தி.� ம�ற�தி� அLமதி ேவ,ட�ப கிற!. 
அ$வலக �றி��-ம�ற	 அLமதி�கலா	 
ந.க.எ,.3718/2022/இ1 

Ô®khd« v©.283Ô®khd« v©.283Ô®khd« v©.283Ô®khd« v©.283    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    



 
    

bghUŸ v©..12bghUŸ v©..12bghUŸ v©..12bghUŸ v©..12           இராமநாத�ர	 நகரா�சி பாதாள சா�கைட தி�ட	,  அ,ணா நக� ப�திய/1 
உ3ள ந8� உb! நிைலய�தி1  த,ண8� வசதி இ1லாததா1 ேம.க,ட  
கழி'ந8ேர.9	 நிைலய:கள01 பராம4�� பண/ ேம.ெகா3h	 பண/யாள�கh�� 
த,ண8� இ�றி சிரம�தி.�3ளாகி�றன�. எனேவ அ-�பைட ேதைவயான த,ண8� 
அவசிய	 க*தி அ,ணாநக� கழி'ந8� ந8*b! நிைலய�தி1 �திதாக ஆ>!ைள கிண9 
அைம�! 2HP மி�ேமா�டா� ெபா*�தி சி�ெட�A ெதா�- அைம�க'	 உ�ேதச 
மதி�பK  C.2.10 இல�ச�தி.� ம�ற�தி� அLமதி ேவ,ட�ப கிற!. 
அ$வலக �றி��-ம�ற	 அLமதி�கலா	. 
ந.க.எ,:3719/2022/இ1)    

Ô®khd« v©Ô®khd« v©Ô®khd« v©Ô®khd« v©.284.284.284.284    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    

bghUŸ v©..13bghUŸ v©..13bghUŸ v©..13bghUŸ v©..13          இராமநாத�ர	 நகரா�சிய/1 நம�� நாேம தி�ட	 2022-2023 பண/க3 ேத�' ெச)! 
சம��ப/��மா9 நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன அவ�கள! க-த	 
எ,:8880/2022/P2 நா3:22.04.2022 அ�9 ெத4வ/�க�ப� 3ள!. அத�ப- C.30.93ல�ச�தி.� 
(ெபா!ம�க3 ப:கள0�� ெதாைக C10.31ல�ச	 ம.9	 அரi நிதி (C.20.62ல�ச	) 
கீ>க,டவா9 பண/க3 ேத�' ெச)ய�ப�  தி�ட�ப/ேரரைண சம��ப/�க ம�ற�தி� 
அLமதி ேவ,ட�ப கிற!. 

வ.எ
, 

                                                                                                            பண/ய/� வ/பர	                                                                                             மதி�பK  
ெதாைக 

C(இல�ச�தி
1) 
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1)1)1)1)    நகரா�சி ப3ள0கள01 CCTV 
ேகமிரா�க3 ெபா*�!த1 

C.7.00 

2)2)2)2)    அறிஞ� அ,ணா நகரா�சி ப3ள0 
வளாக�தி1 ேபவ� க1 தள	 
அைம�த1 

   C.8.00    

3)3)3)3)    வா�  எ, 301 உ3ள ெத*�கள01 
க,காண/�� ேகமிரா�க3 
ெபா*�!த1 

    

C.6.30    

4)4)4)4)    ேச!பதிநக� ப�திய/1 உ3ள 
எ�Aேனாரா r:காவ/1 அப/வ/*�தி 
பண/க3 ேம.ெகா3hத1 

C.9.63    

    ெமா�த	 C.30.93ல�

ச	    

அ$வலக �றி��-ம�ற	 அLமதி�கலா	 

2) ேம.க,ட பண/ தி�ட பண/யாதலா1 அவசர	 அவசிய	 க*தி ம�ற அLமதிைய 
எதி�ேநா�கி நக�ம�ற தைலவ� அவ�கள0� ?� அLமதி ெப.9 தி�ட�ப/ேரரைண  
சம��ப/�தைதJ	 ம�ற	 அLமதி�கலா	.  
    

bghUŸ v©..14bghUŸ v©..14bghUŸ v©..14bghUŸ v©..14             இராமநாத�ர	 நகரா�சி ப�தி���ப�ட அறிஞ� அ,ணா சாைல ம.9	 
த��பசயண	 ேரா  ஆகிய இட:கள01 அைமb!3ள தன0யா� ம@� மா�ெக� நகரா�சி 

Ô®khd« v©.286Ô®khd« v©.286Ô®khd« v©.286Ô®khd« v©.286    
kkkk‹w« gh®itæ£L ‹w« gh®itæ£L ‹w« gh®itæ£L ‹w« gh®itæ£L 
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உ4ம	 ெதாட�பாக , பாசி�ப�டைற ெத* ?ைகத8� ஆ,டவ� ப3ள0வாச1 நி�வாக 
அற:காவலரா1 W.P(MD)9206/20219206/20219206/20219206/2021----� ப- வழ�� ெதாடர�ப�   த8�பாைன 28.07.2022ய/1 
வர�ெப.93ள!.ேம.ப- த8�பாைனய/1 ம@� மா�ெக� நட�!வத.� உ4ம	 �!�ப/�! 
வழ:க ஆைணய/ட�ப� 3ள!. ேம.ப- தன0யா� ம@� மா�ெக� பாசி�ப�டைற ெத* 
?ைகத8� ஆ,டவ� ப3ள0வாச1 உ4ம	 ெதாட�பாக நகரா�சிய/டமி*b! எbதவ/த 
அLமதி உ�திர'	 ெபறமா1 - D&O  (அfச	 ம.9	 அ9'*�கத�க) TRADE 
ைலெச�A ம� 	 ெப.9�ெகா,  இ!வைர ம@� மா�ெக� நட�தி வ*கி�றன�. 
இதனா1 நகரா�சி�� வ*ட	 ?zவ!	 நிதிய/ழ��  ஏ.ப�   வ*கிற!.  ேம.க,ட 
Iழலி1 தன0யா� ம@� மா�ெக�ைட நட�தி வ*கி�ற பாசி�ப�டைற ெத* ?ைகத8� 
ஆ,டவ� ப3ள0வாச1 நி�வாக	 இ!வைர  நகரா�சி ச�ட வ/திக3 262,262(A),267�� 
உ�ப� 	 ம.9	 உ3ள ச�ட வ/திகள0� அ-�பைடய/$	 உ4ய தன0யா� ம@� 
மா�ெக� உ4ம	 நகரா�சிய/ட	 ெபற�படாம$	  D&O  TRADE ைலெச�A ம� 	 
ெப.9�ெகா,  நைடெப.9 வ*கிற! 
ேம$	 த.ேபாைதய நகர வள�fசிய/1 ேபா��வர�! ெந4ச1, iகாதார பராம4�� 
ம.9	 �ள0�சாதன வசதி, வாகன நி9�த வசதி,ஆகிய �ைறபா க3 நிைறbத  
தன0யா� ம@� மா�ெக�-.� ெபா! ம�கள0ட	 இ*b! ஆ�ேசபைன வர�ெப.9 
வ*கி�றன�, ேம$	 இ!ெதாட�பாக W.P.(MD)NO19525/2021 எ�ற ெபா! நல வழ��	 
தா�க1 ெச)ய�ப� 3ள!. எனேவ நகரா�சி நி�வாக	 சா�ப/1 நகரா�சி ெபா! ம@� 
மா�ெக� Cபா).50,00,000/- ெசலவ/1 அைன�! வசதிகhட� க�ட�ப�  இய:கி 
ெகா,  வ*கிற!. 
       எனேவ ேம.ப- த8��பாைனைய எதி��! இNவ$வலக	 <ல	 WA(MD)1325/2022  



நா3.14.10.2022  அ�9 ம!ைர உய�ந8திம�ற -வ/ச� ெப|f ?�� ேம1?ைறயK  
ெச)ய�ப� 3ள!. ேம$	 ேம.ப- த8�பாைன�� INJUNCTION PETITIONS CMP(MD)10436/2022� 
ப- (STAY) தைட உ�திர' ப/ற�ப/�க'	, CMP(MD)10438/2022� ப- நகரா�சி உ4ம	 இ�றி 
ெசய1ப 	 ம@� மா�ெக�ைட தைட ெச)ய ேக� 	 மா,�மி� ெச�ைன 
உய�ந8திம�ற ம!ைர கிைளய/1 மா,�மி� ந8தியரச�க3 தி* மகாேதவ� ம.9	 
தி* ச�திய நாராயண ப/ரசா� ஆகிேயா� ?�� கடbத 07.11.2022 அ�9 வ/சாரைன�� 
எ �!�ெகா3ள�ப�   ப/�� வழ�� 14.11.2022 அ�9 வ/சாரைன�� வர உ3ள!.  
ேம.ப- வழ�கிைன ேம1நடவ-�ைகக3 ெதாடர'	,ேம1?ைறயK  ெச)த வைக��	 
ஏ.க,ன� அ�வேக�/ேநா�ட4 ப�ள0� ம!ைர எ�பவ*�� FEES BILL/ ADVANCE FEES 
RECEIPT Cபா).19,000/- வழ:க ம�ற�தி� அLமதி ேவ�-J	, ெபா*3        ம�ற�தி� 
பா�ைவ��	 ,  ,  ,  ,  பதி'��	, ஒ��த$��	 ைவ�க�ப கிற!.  
.mYtyf F¿¥ò:mYtyf F¿¥ò:mYtyf F¿¥ò:mYtyf F¿¥ò:                1.  k‹w«  1.  k‹w«  1.  k‹w«  1.  k‹w«  mDkÂ¡fyh«.mDkÂ¡fyh«.mDkÂ¡fyh«.mDkÂ¡fyh«.    
    

bghUŸ v©..15bghUŸ v©..15bghUŸ v©..15bghUŸ v©..15                                                                                                    இராமநாத�ர	 நகரா�சி ெபா!iகாதாரப/4வ/1 திட�கழி' ேமலா,ைம 
தி�ட�தி� கீ> நா�� ஆ�ேடா வாகன:கைள இய��வத.� ஒ� ந�க3  இ1லாத 
காரண�தினா1 ெபா! iகாதார அவசர அவசிய	 க*திJ	, திட�கழி' 
ேமலா,ைமய/� ?�கிய�!வ	 க*திJ	 ஒ� ந� இ1லாத  கார�தினா1 தன0யா� 
ஒ� ந� நா�� நபைர தின��லி அ-�பைடய/1 89 நா�கh�� மாவ�ட    ஆ�சிய�, 
இராமாநாத�ர	 அவ�கள! ெசய1?ைற உ�திர' ந.க.எ,.A3/614/2021,நா3.28.06.2021�ப- 
அLமதி�க�ப�ட வ/ைல வ/கித�ப- உ�ேதச மதி�பK  Cபா).2,60,000/-�தி.கான 
ெசலவ/ன�தி.�	 அ�பண/ ேம.ெகா3ள 02.08.2022 அ�9 ஒ�பbத��3ள0 ேகா*	 
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அறிவ/��  வழ:க�ப�  24.08.2022 அ�9 ஓ�பbத��3ள0க3 ேகார�ப�     இர,  
வ/ைல��3ள0க3  ெபற�ப�டதி1 EXSERNET MADURAI �ைறbத வ/ைல��3ள01 
ெகா �!3ளைத ெதாட�b! இNவ$வலக நகரா�சி ஆைணயாள� அவ�கள0� 
ெசய1?ைற  ந.க.எ,.1910/2022/எf1 நா3.02.09.2022 ?-வைடவதா1 ேம$	 89 
நா�கh�� பண/க3 ேம.ெகா3ள உ�திர' வழ:கிட அLமதி ேகா4ய ம�ற�ெபா*3 
ம�ற�தி� பா�ைவ��	, பதி'��	 ஒ��த$�� ைவ�க�ப கிற!. 
mYtyf mYtyf mYtyf mYtyf F¿¥ò:F¿¥ò:F¿¥ò:F¿¥ò:----    1111.  k‹w«  mDkÂ¡fyh«..  k‹w«  mDkÂ¡fyh«..  k‹w«  mDkÂ¡fyh«..  k‹w«  mDkÂ¡fyh«.    

2)ெபா! iகாதார பண/ய/� அவசிய	 க*தி நக�ம�ற தைலவ� அவ�கள0� ?� 
அLமதி ெப.9 நடவ-�ைக ேம.ெகா,டைதJ	 அLமதி�கலா	.    
    

bghUŸ v©..16bghUŸ v©..16bghUŸ v©..16bghUŸ v©..16     இbநகரா�சிய/1 திட�கழி' ேமலா,ைம தி�ட�தி� கீ> அ*கி$3ள 
ப�-ண:கா�தா� கிராம	 ச�ேவ எ, 4141 உர�கிட:� அைம�க�ப�  பய�பா�-1 
இ*b! வ*கிற!.  ேம.ப- உர�கிட:கி1 ெதாட�b! பண/ ேம.ெகா3h	 
ெபா*� 	, அ:கீகார	 (AUTHORIZATION) �!�ப/�! ெப*	 ெபா*� 	, மாவ�ட 
i.9Iழ1 ெபாறியாள� இராமநாத�ர	 அவ�கள0� க-த	 ந.க.எ,. 
DEE/TNPCB/RMD/RS/MSW DATE 17.11.20221 ெத4வ/�க�ப� 3ளத� ப-, கலைவ 
உர�கிட:கி1 இ*b! ெவள0யா�	 கழி'ந8� ப��பா)' சா�9 ெப.9 சம��ப/�திட 
ெத4வ/�க�ப� 3ள!.  அத�ப- கடbத 03.12.2021 அ�9 மாதி4க3 ேசக4�க�ப�  
ப��பா)' ெச)ய�ப� 3ள!. அத� வ/பர�திைன சா�றாக ெபற DEE TAMILNADU 
POLLUTION CONTROL BOARD RAMANATHAPURAM   எ�ற ?கவ4�� C.6800/-ஐ DD 
வைரேயாைலயாக திட�கழி' ேமலா,ைம பயன. க�டண�திலி*b! ெச$�தி ெபற 
அLமதி ேகா4ய ம�ற�ெபா*3 ம�ற�தி� பா�ைவ��	, பதி'��	, ஒ��த$��	 
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ைவ�க�ப கிற!. 
அ$வலக �றி��-ம�ற	 அLமதி�கலா	 
    

bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..17171717         இராமநாத�ர	 நகரா�சி �திய ேப*b! நிைலய	 ப/��ற	 அ	மா உணவக	 
அ*கி1 உ3ள காலிய/ட�ைத தன0 நப� யா*	 ஆ�கிரமி�� ெச)யா வ,ண	 இ*�க 
க1c, அைம�! ேவலி அைம�க நடவ-�ைக எ �க�ப� 3ள!. ேம.க,ட 
இட�தி1 நகரா�சி வாகன:கைள நி9�!வத.� ஏ!வாக வ/ள�� வசதி  ம.9	 
காவல� அைற வசதி ெச)வத.�	 உ�ேதச மதி�பK  C. 2.70 ல�ச�!�� ம�ற�தி� 
அLமதி ேவ,ட�ப கிற!. 
அ$வலக �றி��-ம�ற	 அLமதி�கலா	    

Ô®khd« v©.289Ô®khd« v©.289Ô®khd« v©.289Ô®khd« v©.289    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    

bghUŸ v©..18bghUŸ v©..18bghUŸ v©..18bghUŸ v©..18         இராமநாத�ர	 நகரா�சி 211 இராமநாத�ர	 ச�டம�ற	, தைலைம ெசயல� 
(ேத�த1) ெச�ைன அவ�கள! க-த	 ந.க.எ,. D1/39173/2022, நா3.05.11.2022� ப- Special 
Summary Revision �றி�! இbநகரா�சி���ப�ட பாக	 எ,-83, ?த1 141 வைரய/லான 
பாக�தி1 �திய வா�காள�க3 ேச��த1, ந8�க1, தி*�த	, இடமா.ற	 வா�காள� 
அ�ைடJட� ஆதா� எ, இைண�� ஆகிய பண/ய/ைன (ப-வ	-6,6B,7,8) 
ேம.ெகா3hமா9 ெத4வ/�க�ப� 3ள!. எனேவ ப-வ:கைள கண/ண/ய/1 ஏ.ற	 
ெச)வத.� அத.�4ய ெசலவ/ன	 C.1.00 இல�ச�தி.� நகரா�சி வ*வா) நிதிய/� 
கீ> ேம.ெகா3ள ம�ற�தி� அLமதி�� ெபா*3 ைவ�க�ப கிற!. 

அ$வலக �றி��-ம�ற	 அLமதி�கலா	     

Ô®khd« v©.29Ô®khd« v©.29Ô®khd« v©.29Ô®khd« v©.290000    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    

bghUŸ v©..19bghUŸ v©..19bghUŸ v©..19bghUŸ v©..19         இராமநாத�ர	 நகரா�சி, நக��ற உ3ளா�சி ேத�த1-2022, 1 வ! வா�  நக�ம�ற 
உ9�ப/ன� பதவ/�� ேபா�-ய/�ட தி*மதி.எ	.ெச1வமண/ எ�பவ� 1 வ! வா�-1 

Ô®khd« v©.291Ô®khd« v©.291Ô®khd« v©.291Ô®khd« v©.291    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    



ெவ.றி ெப.ற ேவ�பாள� தி*மதி.?ன 8Aவ4.வ. எ�பவ*�� ?� ெமாழிbத1 
ச	பbதமாக ெதாடர�ப�ட வழ�� எ,-O.P.NO-25/2022, ?த�ைம மாவ�ட ந8தி ம�ற	 
இராமநாத�ர	 ந8திம�ற�தி1 வழ�� ெதாடர�ப�  நைடெப.9 வ*கிற!.  
இNவழ�கி.� நகரா�சி சா�பாக அஜராகி உ3ள தி*.N.சரவணபா�, வழ�கறிஞ��� 
வழ�� க�டண	 C.5,000/-ஐ வழ:�வத.� ம�ற�தி� அLமதி�� 
ேவ,ட�ப கிற!. 
 2) 10 வ! வா�  நக� ம�ற உ9�ப/ன� பதவ/�� ேபா�-ய/�ட தி*.S.நகாராஜ� 
எ�பவ� ேவ�� மL தா�க1 ெச)ததி1 �ள9ப-க3 உ3ளதாக ெத4வ/�க�ப�  
ேவ�� மL நிராக4�க�ப�டதாக அதைன ஆ�ேசபைன ெத4வ/�! ெதாடர�ப�ட 
வழ�� எ,-18/2022, ?த�ைம மாவ�ட ந8தி ம�ற	 இராமநாத�ர	 ந8தி ம�ற�தி1 
வழ�� ெதாடர�ப�ட!. அNவழ�கி.� நகரா�சி சா�பாக ஆஜராகி உ3ள 
தி*.N.சரவணபா�, வழ�கறிஞ��� வழ�� க�டண	 C.5,000/-ஐ வழ:�வத.� 
ம�ற�தி� அLமதி ேவ,ட�ப கிற!. 
அ$வலக �றி��-ம�ற	 அLமதி�கலா	.    

bghUŸ v©..20bghUŸ v©..20bghUŸ v©..20bghUŸ v©..20           இராமநாத�ர	 நகரா�சி பாதாள சா�கைட தி�ட�தி� கீ> Zone-II, Zone-III Zone-IV 
Zone-V 1 ஏ.கனேவ உ3ள ஆ>!ைள கிண9கள01 மி�ேமா�டா� பz! அைடb! 
உ3ள! அவ.ைற பz!ந8�க	 ெச)ய இயலாத நிைலய/1 உ3ள! எனேவ ேம.க,ட 
கழி'ந8� ந8ேர.9 நிைலய:கள01  பண/யாள�கh�� த,ண8� வசதி இ1லாம1 
உ3ளதா1 ஏ.கனேவ உ3ள  ஆ>!ைள கிண9கள01 �திதாக 1Hp மி�ேமா�டா�க3 
ெபா9�தி த,ண8� வசதி ெச)! ெகா �க உ�ேதச மதி�பK  C.2.80 இல�ச�தி.� 
தயா4�க�ப� 3ள! ம�ற�தி� அLமதி ேவ,ட�ப கிற!. 

Ô®khd« v©.292Ô®khd« v©.292Ô®khd« v©.292Ô®khd« v©.292    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    



அ$வலக �றி��-ம�ற	 அLமதி�கலா	    

bghUŸ v©..21bghUŸ v©..21bghUŸ v©..21bghUŸ v©..21         இராமநாத�ர	 நகரா�சி அ$வலக வளாக�தி1 உ3ள பைழய நக� ம�ற ��ட 
அர:க	 ஆ�.சி.சி.�ைர க�-ட	 ?.றி$	 சிதிடலைமb! காண�ப கிற!.  ேம$	 
ேம.�ைர ம.9	 க�-ட	 ?.றி$	 பzதைடb!	 ஆ:கா:ேக ெபய�b!	 உ3ள!.  
எனேவ ஆப�! வ/ைளவ/��	 நிைலய/1 உ3ள க�-ட:கைள இ-�! அ��ற�ப�த 
ேவ,-யத� அவசிய�தி� ெபா*�  ேம.க,ட பzதைடbத க�-ட�ைத இ-�! 
அ��ற�ப �த'	 ேம1 நடவ-�ைக ெதாடர'	 ம�ற�தி� அLமதி�� 
ைவ�க�ப கிற!. 
அ$வலக �றி��-ம�ற	 அLமதி�கலா	 
    

Ô®khd« v©.293Ô®khd« v©.293Ô®khd« v©.293Ô®khd« v©.293    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    

bghUŸ v©..22bghUŸ v©..22bghUŸ v©..22bghUŸ v©..22          நகரா�சி நி�வாக ம,டல இய��ந� அ$வலக�தி1 ம,டல  ெசய.ெபாறியாள� 
அவ�க3 ெதாட�b! காெணாள0 ஆ)'���ட�தி1 கலb! ெகா3ள 
ேவ,-ய/*�பதா1 ஒேர ேநர�தி1 இர,  காெணாள0கைள connect ெச)ய 
ேவ,-ய/*�பதா$	 ம,டல ெசய.ெபாறியாள� அவ�கh�� ஒ* all in one PC (i5) 
(அ$வலக பய�பா�-.�) வா:கி வழ:க இbநகரா�சி�� க-த ந.க.எ,.49/2022/ப/3, 
நா3.11.10.2022 ெபற�� 3ள!.ஆைகயா1 நகரா�சி நி�வாக ம,டல இய��ந� 
அ$வலக	 ம!ைர�� அ$வலக பய�பா�-.� ஒ* all in one PC (i5)  வா:கி வழ:க 
உ�ேதச ெசலவ/ன	 ஒ* இல�ச�தி.� ம�ற�தி� அLமதி ேவ,ட�ப கிற! 
அ$வலக �றி��-ம�ற	 அLமதி�கலா	 
2)இfெசலவ/ன�ைத ெபா! நிதிய/லி*b! ேம.ெகா3ள ம�ற	 அLமதி வழ:கலா	. 
    

Ô®khd« v©.294Ô®khd« v©.294Ô®khd« v©.294Ô®khd« v©.294    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    

bghUŸ v©..23bghUŸ v©..23bghUŸ v©..23bghUŸ v©..23           இராமநாத�ர	 நகரா�சி எ1ைல���ப�ட ேதவ/�ப�-ண	 சாைலய/1 Ô®khd« v©.295Ô®khd« v©.295Ô®khd« v©.295Ô®khd« v©.295    



நகரா�சி�� ெசாbதமான காலரா ெகா�டைக அைமவ/ட	 உ3ள!. ேம.ப- இட�ைத 
தன0யா� எவ*	 ஆ�கிரமி�� ெச)யாம1 இ*��	 ெபா*� 	 நகரா�சி�� 
ெசாbதமான இட�ைத பா!கா��	 ெபா*� 	 ேம.க,ட இட�தி1 ?3ேவலி 
அைம�க'	 இ*	� Gate ெபா*�த'	 உ�ேதச மதி�பK  C.3.50 ல�ச�தி.� 
தயா4�க�ப� 3ள!  ம�ற�தி� அLமதி ேவ,ட�ப கிற!. 
அ$வலக �றி��-ம�ற	 அLமதி�கலா	.    

mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    

bghUŸ v©..24bghUŸ v©..24bghUŸ v©..24bghUŸ v©..24           இராமநாத�ர	 நகரா�சி ெபாறிய/ய1 ப/4' ம.9	 ெபா!� ப/4வ/.� 
பராம4�க�ப�  வ*	 பண/� பதிேவ  ம.9	 ேகா��க3 ஆகியைவகைள 
பா!கா�பாக ப�திர�ப �தி r�- ைவ�! பராம4�க ேதைவயான (steel) (A�1) 
அலமா4க3 இர,  ம.9	 ெபாறிய/ய1  அைற�� 1எ,ண	 ஆக <�9 எ,ண	 
டா�சி நி9வன	, ம!ைர <லமாக வா:�வத.� உ�ேதச ெசவ 8ன	 C.1.00 
இல�ச�தி.� ம�ற�தி� அLமதி�� ேவ,ட�ப கி�ற!. 
அ$வலக �றி��-ம�ற	 அLமதி�கலா	    

Ô®khd« v©.296Ô®khd« v©.296Ô®khd« v©.296Ô®khd« v©.296    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    

bghUŸ v©..25bghUŸ v©..25bghUŸ v©..25bghUŸ v©..25          இராமநாத�ர	 நகரா�சி பாதாள சா�கைட தி�ட பராம4�� பண/�� 
பய�ப �த�ப�  வ*	 Jet Rodding  வாகன	 TN 65 L 5922 –1 பz! பண/க3 ச�ீ ெச)ய 
ேவ,-J3ளதா1 பாதாள சா�கைட தி�ட பராம4�� பண/ய/� அவசிய	 க*தி 
ேம.க,ட வாகன�தி1 உ3ள பz!கைள ச�ீெச)ய உ�ேதச ெசலவ/ன	 C.7.00 
இல�ச�தி.� ம�ற�தி� அLமதி ேவ,ட�ப கிற!.  
அ$வலக �றி��-ம�ற	 அLமதி�கலா	    

Ô®khd« v©.297Ô®khd« v©.297Ô®khd« v©.297Ô®khd« v©.297    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    

bghUŸ v©..26bghUŸ v©..26bghUŸ v©..26bghUŸ v©..26           இராமநாத�ர	 நகரா�சிய/1 வ/நாயக� ச!��தி வ/ழாவ/ைன ?�ன0�  நக� 
ப�திய/1 ஊ�வல	 நைடெப9வைதெயா�-J	 வ/நாயக� சிைலகைள ெநாfசி வய1 

Ô®khd« v©.298Ô®khd« v©.298Ô®khd« v©.298Ô®khd« v©.298    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    



ஊரண/ய/1 கைர�க'	 ேதைவயான வ/ள�� வசதி ம.9	 த,ண8� வசதி ஊரண/ 
கைரைய ச�ீெச)த1 i�த�ப �!த1 ேபா�ற பண/கைள ேம.ெகா3ள C.40000/-�� 
இbநக� ம�ற த8�மான எ,180, நா3 29.08.2022-1 ஒ��த1 ெபற�ப� 3ள!.  அத�ப- 
ேம.ப- சரீைம�� பண/கைள வ/ைல��3ள0க3 �ைறbத வ/ைல��3ள0தாரான 
இbநகரா�சி பதி'ெப.ற ஒ�பbத�கார� தி*.K.சரவண� எ�பவ� <ல	 பண/ 
ேம.ெகா,டைம��	 ெதாட� நடவ-�ைக ேம.ெகா,டைம��	 ெசலவ/ன� ெதாைக 
C.39935/-ைய வழ:க'	 ம�ற�தி� அLமதி ேவ,ட�ப கிற!. 
அ$வலக �றி��-1)ம�ற	 அLமதி�கலா	 
2)அவசர அவசிய	 க*திJ	  ேம.க,ட பண/கைள நக�ம�ற தைலவ� அவ�கள0� 
?� அLமதி ெப.ற பண/ய/ைன ெச)தைம��	, அத.கான ெசலவ/ன�தி.�	 ம�ற	 
அLமதி�கலா	. 
 
    

bghUŸ v©..27bghUŸ v©..27bghUŸ v©..27bghUŸ v©..27         இராமநாத�ர	 நகரா�சி, த.ெபாz! ப*வ மைழ� கால	 ஆர	ப/�! 
வ/�டப-யா1, கனமைழய/� ேபா! தா>வான ப�திகளான ேகா�ைட ேம� � ெத*, 
த:க�பாநக�, ைபச1 நக�, நாகநாத�ர	 ம.9	 ப/ற ப�திகள01 த,ண8� தா>வான 
ப�திகள01 த,ண8� ேத:கிவ/ 	. அத.� ஆய/1 எ�ஜி� ைவ�! தா>வான ப�தி 
மைழந8ைர ப�க�தி1 உ3ள நி� நிைல�ேகா ம.9	 வ-கா$�ேகா ெவள0ேய.ற�பட 
ேவ, 	.  த.ெபாz! நகரா�சி பராம4�ப/1 ஆய/1 எ�ஜி� இ1லாததா1, தன0யா� 
<ல	 ஆய/1 எ�ஜி� வாடைக�� அம��தி பண/ ேம.ெகா3ள�பட ேவ,-J3ள!. 
      எனேவ, தன0யா� <ல	 ஆய/1 எ�ஜி� ைவ�! மைழந8ைர அ��ற�ப �!வத.� 

Ô®khd« v©.299Ô®khd« v©.299Ô®khd« v©.299Ô®khd« v©.299    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    



ஏ.ப 	 உ�ேதச மதி�பK  C1,98,000/-தி.� ம�ற�தி� அLமதி ேவ,ட�ப கிற!. 
அ$வலக �றி��-1) ம�ற	 அLமதி�கலா	 
2) அLமதி எதி� ேநா�கி நக�ம�ற தைலவ� அவ�கள0� ?� அLமதி ெப.9 
ஒ�பbத��3ள0 ேகா4யைதJ	, ெதாட� நடவ-�ைக ேம.ெகா,டைதJ	 ேம1 
நடவ-�ைக ெதாடர'	 ம�ற	 அLமதி�கலா	. 
    

bghUbghUbghUbghUŸ v©..28Ÿ v©..28Ÿ v©..28Ÿ v©..28         இராமநாத�ர	 நகரா�சி, த.ெபாz! ப*வ மைழ ஆர	ப/�! வ/�ட நிைலய/1 
வடகிழ�� ப*வ மைழ ?�ெனfச4�ைக நடவ-�ைக ேம.ெகா3ள ேவ,-J3ள!.  
ப*வ மைழ கால:கள01 கனமைழய/� ேபா! நக4� தா>வான ப�திகளான பைழய 
ேப*b! நிைலய	, ப�டைற�கார�ெத*, த:க�பாநக� அர,மைன�ப�தி, சி�னfசாமி 
�!� ெத*, ெகா�தனா� ெத*  ம.9	 தா>வான ெத*�கள01 ேத:�	 மைழந8ைர 
ெவ�-வ/ட வழிவைக இ1லாததா1, ேட:க� லா4 ெகா, தா� மைழந8ைர உ4|சி 
எ �! ெவள0ேய.ற	 ெச)ய ேவ,-J3ள!.  நகரா�சி பராம4�ப/1 உ3ள Sullge Tanker 
பாதாள சா�கைட அைட�� எ ��	 வாகன	, பாதாள சா�கைட பராம4�� பண/ 
ேம.ெகா3வத.� ேபா!மான நிைலய/1 உ3ள!.  ேம.க,ட வாகன:கைள ெகா,  
தா>வான ப�திகள01 ேத:�	 மைழ ந8ைர அ��ற�ப �!வ! இயலாத நிைல உ3ள!. 
     எனேவ கன மைழய/� ேபா! தா>வான ப�திய/1 ேத:�	 மைழந8ைர 
அ��ற�ப �!வத.� தன0யா� லா4கைள வாடைக�� அம��தி, பண/ 
ேம.ெகா3ள�பட ேவ,-J3ள!. 
     எனேவ அத.கான உ�ேதச மதி�பK  Cபா).1.96 இல�ச�தி.� அLமதி ேவ,-J	, 
ப*வ மைழைய எதி� ெகா,  உட� பண/ய/ைன ேம.ெகா3ள'	 ம�ற�தி� 

Ô®khd« v©.300Ô®khd« v©.300Ô®khd« v©.300Ô®khd« v©.300    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    



அLமதி�� ைவ�க�ப கிற! 
அ$வலக �றி��- ம�ற	 அLமதி�கலா	 
2)பண/ய/� அவசர அவசிய�ைத க*தி நக�ம�ற� தைலவ� அவ�கள0� ?� அLமதி 
ெப.9 ஒ�பbத��3ள0 ேகா4யைதJ	 ெதாட� நடவ-�ைக ேம.ெகா,டைதJ	 
ம�ற	 அLமதி�கலா	. 
    

bghUŸ v©..29bghUŸ v©..29bghUŸ v©..29bghUŸ v©..29         இராமநாத�ர	 நகரா�சி, த.ெபாz! வடகிழ�� ப*வ மைழ� கால	 ஆர	ப/�! 
வ/�டப-யா1, கன மைழய/� ேபா! நக�ப�திகள01 தா>வான ப�திகள01 மைழந8� 
ேத:கிவ/ 	. அதைன  JCB  வாகன	 பய�ப �தி  மைழந8� வ-கா1  ஆழ�ப �தி 
அ*கி1 உ3ள  ஊரண/கh�� ெச1$	 வைகய/1 வழிவைக ஏ.ப �திட 
ேவ,-J3ள!.  எனேவ தன0யா� <ல	 வாடைக�� JCB வாகன	 பய�ப �தி பண/ 
ேம.ெகா3ள ஆ�	 உ�ேதச ெசலவ/ன	 C.1.98 இல�ச�தி.� ம�ற�தி� அLமதி�� 
ெபா*3 ைவ�க�ப கிற!.. 
அ$வலக �றி�� – ம�ற	 அLமதி�கலா	 
2)ேம$	 ப*வ மைழ கால	 அவசர அவசிய	 ?�ன0�  ம�ற அLமதிைய 
எதி�ேநா�கி நக�ம�ற� தைலவ� அவ�கள0� ?� அLமதி ெப.9 ஒ�பbத��3ள0 
ேகா4யைதJ	 ெதாட� நடவ-�ைக ேம.ெகா,டைதJ	 ம�ற	 அLமதி�கலா	.  
    

Ô®khd« v©.301Ô®khd« v©.301Ô®khd« v©.301Ô®khd« v©.301    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    

bghUŸ v©..30bghUŸ v©..30bghUŸ v©..30bghUŸ v©..30         இராமநாத�ர	 நகரா�சி, வா�  எ, 141 நாகநாத�ர	 கா�சாகி� ெத* ேம.கி1 
தா>வான ப�திய/1 மைழந8� ேத:கி வ/ கி�ற!.  தா>வான ப�திய/ைன i.றி 
�-ய/*�� ப�தி அைமb! வ/�டப-யா1 ேத:கிய மைழந8ைர ெவ�- ெவள0ேய.ற 
வழிவைக இ1ைல. அ�ப�திய/1 மைழந8� ேத:�வதா1 அ�ப�தி ெப4!	 

Ô®khd« v©.302Ô®khd« v©.302Ô®khd« v©.302Ô®khd« v©.302    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    



பாதி�ப/.�3ளாகி�றா�க3.  ேம.க,ட தா>வான ப�திய/1 இ*b! அ*கி1 உ3ள 
க*�ப� ெச�- ஊரண/�� ெச1$	 வழிய/1 160mm வ/�ட?3ள �ழா) பதி�! 
மைழந8ைர ெவள0ேய.ற வழிவைக ஏ.ப �தலா	, அத.கான மதி�பK  C.1.00 
இல�ச�தி.� ம�ற�தி� அLமதி�� ெபா*3 ைவ�க�ப கிற!.  
அ$வலக �றி��-1)ம�ற	 அLமதி�கலா	. 
2)வடகிழ�� ப*வமைழ அவசர அவசிய	 ?�ன0� . ம�ற அLமதிைய எதி�ேநா�கி, 
நக�ம�ற� தைலவ� அவ�கள0� ?� அLமதி ெப.9 ஒ�பbத�3ள0 ேகா4யைதJ	 
ெதாட� நடவ-�ைக ேம.ெகா,டைதJ	 ம�ற	 அLமதி�கலா	. 
    

bghUŸ v©..31bghUŸ v©..31bghUŸ v©..31bghUŸ v©..31         இராமநாத�ர	 நகரா�சி பாதாள சா�கைட தி�ட	, ேல�த	A ப:களா ேரா  
கழி'ந8� உb! நிைலய	 மி� ேமா�டா� 5Hp(Aேப�) (Non Clog Sub Mercible Motor) பzதாகி 
இய:காம1 உ3ளதா1 அரi ம*�!வைன ம.9	 அத� i.9 ப�திய/1 கழி'ந8� 
ேத�க	 ஏ.ப கிற!. எனேவ அதைன ச4ெச)J	 ெபா*�  ேம.ப- 5HP மி� 
ேமா�டாைர பz! ந8�க	 ெச)ய C,46,000/-�� மதி�பK  தயா� ெச)ய�ப� 3ள! 
ம�ற�தி� அLமதி�� ைவ�க�ப கிற!. 
அ$வலக �றி��-1) ம�ற	 அLமதி�கலா	. 
2)ேம.க,ட பண/ய/� ெசலவ 8ன�ைத �-ந8� நிதிய/லி*b! ேம.ெகா3ள'	 அவசர 
அவசிய	 க*தி ம�ற அLமதிைய எதி�ேநா�கி நக�ம�ற தைலவ� அவ�கள0� ?� 
அLமதி ெப.9 ஒ�பbத��3ள0 ேகா4 ேம1 நடவ-�ைக ெதாட�bதைதJ	 ம�ற	 
அLமதி�கலா	.    

Ô®khd« v©.303Ô®khd« v©.303Ô®khd« v©.303Ô®khd« v©.303    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    

bghUŸ v©..32bghUŸ v©..32bghUŸ v©..32bghUŸ v©..32          இராமநாத�ர	 நகரா�சி பாதாள சா�கைட தி�ட	 Zone-I சித	பர	ப/3ைள ஊரா�சி Ô®khd« v©.304Ô®khd« v©.304Ô®khd« v©.304Ô®khd« v©.304    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 



கழி'ந8� நிைலய	 (Non Clog Sub Mercible Motor)மி� ேமா�டா� 15HP ம.9	 II பzதாகி 
இய:காம1 உ3ளதா1 அ�ப�தி கழி'ந8� ெவள0ேயற சிரம	 ஏ.ப� 3ள!. ஆகேவ 
ேம.ப- மி�ேமா�டா� பz! ந8�க	 ெச)! இய�கி ெகா ��	 ெபா*�  மதி�பK  
தயா� ெச)ய�ப மா9 C85,000/-�� ம�ற�தி� அLமதி�� ைவ�க�ப கிற!. 
அ$வலக �றி��-1) பாதாள சா�கைட பண/ய/� அவசிய�ைத க*தி ம�ற	 
அLமதி�கலா	 
2)ேம.க,ட பண/�கான ெசலவ 8ன�ைத �-ந8� நிதிய/லி*b! ேம.ெகா3ள'	 
பண/ய/� அவசிய�ைத க*தி நக�ம�ற தைலவ� ?� அLமதி ெப.9  ஒ�பbத��3ள0 
ேகா4யைதJ	 ெதாட� நடவ-�ைக ேம.ெகா,டைதJ	  ம�ற	 அLமதி�கலா	.    

mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    

bghUŸ v©..33bghUŸ v©..33bghUŸ v©..33bghUŸ v©..33         இராமநாத�ர	 நகரா�சி பாதாள சா�கைட தி�ட	 Zone-III கா� �ப/3ைளயா� 
ேகாவ/1 ெத* கழி'ந8� ெவள0ேய.9	 நிைலய�தி1 இய:கி வbத 30HP ந8�<>கி (Non 
Clog Sub Mercible Motor) மி� ேமா�டா� பzதாகி இய:காம1 உ3ள!. இத� காரணமாக 
Zone-I, Zone-II ம.9	 Zone-III ப�தி கழி'ந8� ப	ப/: ெச)ய இயலாத I>நிைல உ3ளதா1 
ேம.ப- மி�ேமா�டாைர அவசர அவசிய	 க*தி பz! ந8�க	 ெச)! இய�க C1.66 
ல�ச�தி.� மதி�பK  தயா� ெச)ய�ப� 3ள! ம�ற�தி� அLமதி�� 
ைவ�க�ப கிற!. 
அ$வலக �றி��-1) ம�ற	 அLமதி�கலா	. 
2)ேம.க,ட பண/ய/� ெசலவ 8ன�ைத �-ந8� நிதிய/லி*b! ேம.ெகா3ள'	 பாதாள 
சா�கைட பண/ய/� அவசிய�ைத க*தி நக�ம�ற� தைலவ� ?� அLமதி ெப.9 
ஒ�பbத��3ள0 ேகா4யைதJ	, ெதாட� நடவ-�ைக ேம.ெகா,டைதJ	 
அLமதி�கலா	.    

Ô®khd« v©.305Ô®khd« v©.305Ô®khd« v©.305Ô®khd« v©.305    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    



bghUŸ v©..34bghUŸ v©..34bghUŸ v©..34bghUŸ v©..34         இராமநாத�ர	 நகரா�சி, பாதாள சா�கைட தி�ட� பராம4�ப/1 Zone-V நாகநாத�ர	 
கழி'ந8� அக.9	 நிைலய�தி1  உ3ள ப	ப/: ைலன01 உ3ள Duck foot bend, Auto lock, 
ம.9	 ‘O’ Ring ஆகியைவ பz! ஏ.ப�டத� ெபா*�  அதைன மா.றி 35HP மி� 
ேமா�டா4ைன இய�கி ெகா �க தயா� ெச)த மதி�பK  C.1.50 இல�ச�தி.� 
ம�ற�தி� அLமதி�� ெபா*3 ைவ�க�ப கிற!.     
அ$வலக �றி�� – ம�ற	 அLமதி�கலா	. 
2)ேம$	 பாதாள சா�கைட தி�ட	 அவசர அவசிய	 ?�ன0�  ம�ற அLமதிைய 
எதி�ேநா�கி நக�ம�ற� தைலவ� அவ�கள0� ?� அLமதி ெப.9 ஒ�பbத��3ள0 
ேகா4யைதJ	 ம�ற	 அLமதி�கலா	.    

Ô®khd« v©.306Ô®khd« v©.306Ô®khd« v©.306Ô®khd« v©.306    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    

bghUŸ vbghUŸ vbghUŸ vbghUŸ v©..35©..35©..35©..35          இராமநாத�ர	 நகரா�சி, இராமநாத�ர	 மாவ�ட	 ஆ)'�� மா,�மி� தமிழக 
ச�டம�ற ெபா! கண�� �z வ*ைகைய ?�ன0�  ஆ)'���ட	 ம.9	 தி�ட� 
பண/க3 ஆ)வ/.கான வ/வர:கைள வ 8-ேயா பதி' ெச)ய மாவ�ட ஆ�சி� தைலவ�, 
இராமநாத�ர	 அவ�களா1 அறி'9�த�ப� 3ள!. அத�ப- வ 8-ேயா பதிவ/.கான 
ெசலவ/ன	 C.15,000/-�தி.� ம�ற�தி� அLமதி�� ெபா*3 ைவ�க�ப கிற!. 
அ$வலக �றி�� – ம�ற	 அLமதி�கலா	.    

Ô®khd« v©.307Ô®khd« v©.307Ô®khd« v©.307Ô®khd« v©.307    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    

bghUŸ v©..36bghUŸ v©..36bghUŸ v©..36bghUŸ v©..36         இராமநாத�ர	 நகரா�சி, 15வ! மான0ய நிதி��z தி�ட	, ேல�த	A ப:களா 
ேம1 நிைல ெதா�-ய/1 இ*b! ேச!பதி நக� ேம1 நிைல  ந8� ேத�க ெதா�- வைர 
�-ந8� ப/ரதான �ழா) பதி��	 பண/��, ம!ைர ேரா  வழிேய ெசா,  
ெச1$வத.� சாைல ேசதார� க�டணமாக C.11,00,000/- ல�ச	 ெச$�த ேகா�ட� 
ெபாறியாள�, ெந |சாைல�!ைற(க� மான	 ம.9	 பராம4��) இராமநாத�ர	 
அவ�களா1 ெத4வ/�க�ப�ட!. அத�ப- �-ந8� வ/நிேயாக	 அவசிய	 க*தி இ�தி�ட� 

Ô®khd« v©.308Ô®khd« v©.308Ô®khd« v©.308Ô®khd« v©.308    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    



பண/ைய ெசய1ப �தி பய�பா�-.� ெகா,  வ*வத� ெபா*�  சாைல ேசதார� 
க�டணமாக C.11,00,000/- ெச$�த ம�ற�தி� அLமதி�� ெபா*3 ைவ�க�ப கிற!. 
அ$வலக �றி�� – ம�ற	 அLமதி�கலா	. 
2)ெபா! நிதிய/1 ெசலவ/ன	 ேம.ெகா3ளலா	.    

bghUŸ v©..37bghUŸ v©..37bghUŸ v©..37bghUŸ v©..37           இராமநாத�ர	 நகரா�சி வா�  எ,.22-1 காbதா4ய	ம� ேகாவ/1 கிழ��� 
ெத*வ/.� கழி'ந8� �ழா) பதி�காம1 உ3ள!.  இதனா1 அbத ெத*வ/1 உ3ள 
iமா� 30 வ 8 கh�� பாதாள சா�கைட இைண�� வழ:க இயலவ/1ைல.  எனேவ 
அbத ெத*வ/.� �தியதாக கழி'ந8� �ழா) ம.9	 ஆ)'��ழி அைம�த.கான 
மதி�பK  C.2.00 இல�ச�தி.� ம�ற�தி� அLமதி ேவ,ட�ப கிற!. 
அ$வலக �றி��-ம�ற	 அLமதி�கலா	    

Ô®khd« v©.309Ô®khd« v©.309Ô®khd« v©.309Ô®khd« v©.309    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    

bghUŸ v©..38bghUŸ v©..38bghUŸ v©..38bghUŸ v©..38        இராமநாத�ர	 நகரா�சி வா�  எ,-291 ரய/1ேவ பKட� ேரா  (கன0 ஆAப�தி4) 

க,ணாய/ர	 கா	ப',-1 உ3ள பாதாள சா�கைட தி�ட கழி'ந8� �ழா) 
பzதைடb! கழி' ந8� ெவள0ேயறி வ*கிற!.  இதனா1 அ�ப�தி ம�கh��	, 
ேபா��வர�தி.�	 மி�bத இைட�ராக உ3ள!.  எனேவ iகாதார நல� க*தி 
அ�ப�திய/1 �திய மா.9 கழி'ந8� �ழா) 8” வ/�ட?3ள �ழா) பதி�! கழி'ந8� 
ெவள0ேய.9வத.கான உ�ேதச மதி�பK  C.1.70 இல�ச�தி.� ம�ற�தி� அLமதி 
ேவ,ட�ப கிற!. 
அ$வலக �றி��-ம�ற	 அLமதி�கலா	    

Ô®khd« v©.310Ô®khd« v©.310Ô®khd« v©.310Ô®khd« v©.310    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    

bghUŸ v©..39bghUŸ v©..39bghUŸ v©..39bghUŸ v©..39        இராமநாத�ர	 நகரா�சி வா�  எ, 27-1 சி:கார�ேதா�� ப�திய/$3ள பாதாள 

சா�கைட� தி�ட கழி' ந8ேர.9 நிைலய�தி1 i.9fiவ� இ1லாம1 உ3ள!.  

இதனா1 அbநிய�க3 உ��ற	 ��b! வ/ 	 அபாய	 உ3ள! எனேவ ேம.க,ட 

Ô®khd« v©.Ô®khd« v©.Ô®khd« v©.Ô®khd« v©.311311311311    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    



ந8ேர.9 நிைலய�தி1 i.9fiவ� க� வத.�	 மராம�! பண/ ேம.ெகா3ள'	 

உ�ேதச மதி�பK  C.2.00 இல�ச�தி.� ம�ற�தி� அLமதி ேவ,ட�ப கிற!. 

அ$வலக �றி��-ம�ற	 அLமதி�கலா	    

bghUŸ v©..40bghUŸ v©..40bghUŸ v©..40bghUŸ v©..40            இராமநாத�ர	 நகரா�சி அ$வலக�தி.� ேதைவயான 2022-2023-	 
ஆ,-.�றிய எz!ெபா*�க3 வ/,ண�ப ப-வ:க3, ேபேர க3, ேடான�க3 
ம.9	 இதர� ெபா*�க3 ஆகியைவ வா:�வத.� ஆ�	 உ�ேதச ெசலவ/ன	 
C.10,00,000/-�� (ப�! இல�ச	) ம�ற�தி� அLமதி ேவ,ட�ப கிற!. 
அ$வலக �றி��-ம�ற	 அLமதி�கலா	.    

Ô®khd« v©.Ô®khd« v©.Ô®khd« v©.Ô®khd« v©.312312312312    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    

bghUŸ bghUŸ bghUŸ bghUŸ v©..41v©..41v©..41v©..41         இராமநாத�ர	 நகரா�சிய/1 நைடெபற உ3ள தி�ட�பண/கh�� ம, ப4ேசாதைன 

ஆ)' ேம.ெகா3ள'	 ம.9	 க� மான பண/கh�� க�-ட வ-வைம�� (Structural 

Design) தயா� ெச)! ப/ேரரைணJட� சம��ப/�க'	 ம.9	 ெபாறிய/ய1 ெதாட�பான 
அறி�ைககைள ெபற'	 உ�ேதச ெசலவ/ன	 C.5.00 இல�ச�தி.� ம�ற�தி� அLமதி 
ேவ,ட�ப கிற!. 

அ$வலக �றி�� – ம�ற	 அLமதி�கலா	.    

Ô®khd« v©.313Ô®khd« v©.313Ô®khd« v©.313Ô®khd« v©.313    
mYtyf mYtyf mYtyf mYtyf F¿¥ò F¿¥ò F¿¥ò F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    

bghUŸ v©..42bghUŸ v©..42bghUŸ v©..42bghUŸ v©..42          இராமநாத�ர	 நகரா�சி வா�  எ,-101 ெல�iமி�ர	 ஊரண/ ெத�கைர 
பாைதய/1 ஏ.கனேவ அ:க�வா- ைமய	 அைமb!3ள!.  ேம.க,ட ைமய�தி� 
i.9fiவ� மி'	 தா>வாக உ3ளதா1 சில ச<க வ/ேராதிக3 அ�!ம@றி 
�ைழகிறா�க3.  எனேவ அ:க�வா- ைமய �ழbைதக3 நல� க*தி ேம.க,ட 
அ:க�வா- ைமய�தி� i.9fiவ� க�ட'	 உ��ற	 தள	 அைம�க'	 உ�ேதச 
மதி�பK  C.2.00 ல�ச�தி.� ம�ற�தி� அLமதி ேவ,ட�ப கிற!.  

Ô®khd« v©.314Ô®khd« v©.314Ô®khd« v©.314Ô®khd« v©.314    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    



அ$வலக �றி�� – ம�ற	 அLமதி�கலா	    

bghUŸ v©..43bghUŸ v©..43bghUŸ v©..43bghUŸ v©..43          இராமநாத�ர	 நகரா�சி இய��த1 ம.9	 பராம4�� தி�ட	 18-19 தி�ட�தி� கீ> 
ெபா�- த�- தைலைம ந8ேர.9 நிைலய�தி1 இ*b! இராமநாத�ர	 நகரா�சி�� 
ப/ரதான ைப� ைல� அைம��	 பண/ ேம.ெகா3ள�ப�டதா1 கீ>க,டவா9 
ப/ற!ைற சா�bத ப�தி சாைலகள01 ைப� ைல� அைம�!. இராமநாத�ர�தி.� �-ந8� 
ப/ரதான �ழா) அைம�க ேவ,-3ள! 

1. ேதசிய ெந |சாைல !ைற ஆைணய	(NHAI)            23.50Km 
2. ெந |சாைல�!ைற க� மான	 ம.9	 பராம4��     3.80Km 
   (இராமநாத�ர	 உதவ/ உப ேகா�ட	) 
3. ெந |சாைல�!ைற க� மான	 ம.9	 பராம4��     1.414Km 
   (பரம��- உப ேகா�ட	) 

வ4ைச எ, (1)1 க,ட பண/�� ப/ரதான ைப�ைல� அைம�க அLமதி ேதசிய 
ெந |சாைல�!ைற ஆைணய	 (NHAI) ேகார�ப�டதி1,த.ெபாz! நகரா�சிய/1 
அLமதி ேகார�ப�ட சாைல 4 laning Project ெச)ய�பட உ3ளதாக'	 அ	மதி�பK�-1 
ேமேல ெத4வ/�க�ப�ட ப/ரதான ைப�ைலைன மா.றியைம�க ேதைவயான 
மதி�பK�  ெதாைகய/ைன ெந |சாைல�!ைற(NHAI)-� வ/4வான தி�ட அறி�ைகய/1 
ேச��!�ெகா3ள இ*�பதாக'	 அதைன NHAI  ஒ�பbத�தி� <லமாகேவ ெச)திட 
உ3ளதாக'	 தன! க-த	 எ, NHI/PIU/Karaikudi/11036/Swerge/2022/2016 dt NOV 1,2022-1 
ெத4வ/�க�ப� 3ள!. 
வ4ைச எ, 21 க,ட பண/ய/ைன நகரா�சியா1 ெச)! ?-�க�ப� 3ள!. 
வ4ைச எ, 31 க,ட பண/யான! ேம.ெகா3ள அLமதி ேகா4 

Ô®khd« v©.315Ô®khd« v©.315Ô®khd« v©.315Ô®khd« v©.315    
kkkk‹w« gh®itæ£L ‹w« gh®itæ£L ‹w« gh®itæ£L ‹w« gh®itæ£L 
gÂÎ brŒa¥g£lJgÂÎ brŒa¥g£lJgÂÎ brŒa¥g£lJgÂÎ brŒa¥g£lJ....    



ெந |சாைல�!ைற பரம��- உப ேகா�ட�தி.� க-த	 27.07.2022 அ�9 
அL�ப�ப� 3ள!, அLமதி ெபற ெதாட� நடவ-�ைக ேம.ெகா3ள�ப�  வ*கிற!, 
இbநிைலய/1 ஒ�பbததார� தன! க-த	 நா3 27.07.2022-1 கால ந8�-�� 
ேகா4J3ளா�. 
வ4ைச எ,(3)1 க,ட பண/ ேம.ெகா3வ! அவசியமானதா$	. இ�பண/யான! 
ேம.ெகா3ள ெந |சாைல�!ைற அLமதி எதி� ேநா�கி உ3ளதா$	, அLமதி 
ெப.9 பண/ ேம.ெகா3ள ேவ,-J3ளதா$	 கால ந8�-�� ஒ�பbததார4� தன! 
க-த	 நா3 01.08.20221 ேகா4J3ளவா9 ஒ�பbததார*�� வழ:கலா	.  ேம$	 
நா�� மாத கால�தி.� வழ:�வதா1 Escalation delay வழ:க இயலா! என'	 
ெத4வ/�கலா	. 
ேம$	 ஒ�பbததார4� க-த	 நா3 01.08.2022 ம.9	 ஒ�பbததார4� ஒ�பbத	 
(contract agreement) பா�ைவ�� ைவ�க�ப கிற!. 
Contract Agreement ெதாட�பான Clause 28.1 பா�ைவ�� ைவ�க�ப கிற! இ! ெதாட�பாக 
ம�ற�தி� த:கh�� பதிவ/.�	 ம�ற� ெபா*3 அLமதி ேவ,ட�ப கிற!. 
அ$வலக �றி�� – ம�ற	 அLமதி�கலா	. 
ந.க.எ,.4533/2022/இ1    

bghUŸ v©..44bghUŸ v©..44bghUŸ v©..44bghUŸ v©..44           இராமநாத�ர	 நகரா�சி பராம4�ப/1 உ3ள அ1லி�க,மா) GASIFIER 
CREMETORIUM நவ 8ன எ4வாJ தகன ேமைடயாக (LPG GAS தகன ேமைட) மா.ற	 
ெச)ய�ப�  பய�பா�-1 உ3ள! 
 இbநிைலய/1 நவ 8ன எ4வாJ தகன ேமைடைய M.H.T Engineering, 17/12, க.பக 
வ/நாயக� ேகாவ/1 ெத*, ஈ�கா� � தா:க1 ெச�ைன நி9வன	, இய��த$	 

Ô®khd« v©.316Ô®khd« v©.316Ô®khd« v©.316Ô®khd« v©.316    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    



ேப�த$	 பண/ைய ஒ*வ*ட கால�தி.� ேம.ெகா3ள இைச' 
ெத4வ/�!3ளா�க3.  அbத வைகய/1, எ4��  ஒ�றி.� C.2500/-�� பராம4�� 
க�டணமாக வIலி�!� ெகா3ள'	, இவ.றி1 C.500/-ஐ ேசைவ� க�டணமாக 
நகரா�சி�� ெச$�த'	 ெத4வ/�!3ளா�க3. 
 எனேவ அ-�பைட ேதைவ ம.9	 iகாதார நல� க*தி ேம.க,ட நி9வன	 
<ல	 ஒ* வ*ட கால�தி.� எ4��  ஒ�றி.� C.2500/-ஐ வIலி�! பராம4�திட 
அLமதி வழ:க ம�ற�தி� அLமதி ேவ,ட�ப கிற! 
அ$வலக �றி��-ம�ற	 அLமதி�கலா	.    

bghUŸ v©..45bghUŸ v©..45bghUŸ v©..45bghUŸ v©..45           இராமநாத�ர	 நகரா�சி, அ$வலக வளாக�தி1, நக� வைரபட	, �-ந8� 
வ/நிேயாக பகி�மான வைரபட	, பாதாள சா�கைட� தி�ட வ/ள�க வைரபட	, ம.9	 
கழி'ந8� i�திக4�� நிைலய வைரபட	 நகரா�சி ந8� நிைலக3 அட:கிய வைரபட	, 
?zஅளவ/1 ேலமிேனச� ைப�-: ெச)! நி9வ ேவ,-J3ள!.  எனேவ 
அத.கான உ�ேதச ெசலவ/ன	 C.50,000/-தி.� ம�ற�தி� அLமதி ேவ,ட�ப கிற!. 

அ$வலக �றி��-ம�ற	 அLமதி�கலா	    

Ô®khd« v©.317Ô®khd« v©.317Ô®khd« v©.317Ô®khd« v©.317    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    

bghUŸ v©..46bghUŸ v©..46bghUŸ v©..46bghUŸ v©..46            இராமநாத�ர	 நகரா�சிய/1 ெபாறிய/ய1 ப/4வ/1 நைட�ெப.9 வ*	 
தி�ட�பண/க3 ம.9	 ெபா! நிதி�பண/கைள ேம.பா�ைவய/ட'	 
தி�ட�பண/கh�கான மதி�பK  தயா� ெச)ய'	 ?-'.ற� பண/கh��, 
பண/?-வறி�ைக தயா�ெச)ய'	 தினச4� ேக�க�ப 	 அறி�ைககைள� தயா�ெச)! 
மி�ன|ச1 வாய/லாகf சம��ப/�க'	 ெபாறிய/ய1 ப/4வ/1 ேபாதிய பண/யாள�க3 
இ1லாத காரண�தா1 தன0யா� ெதாழி1��ப பண/யாள� ஒ*வைர� தின��லி 
அ-�பைடய/1 ஒ�பbத�கார� <ல	 பண/ ேம.ெகா3ள'	 அத.கான உ�ேதச 

Ô®khd« v©.318Ô®khd« v©.318Ô®khd« v©.318Ô®khd« v©.318    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    



மதி�பK  C.2,21,000/-�� ம�ற�தி� அLமதி ேவ,ட�ப கிற!. 
அ$வலக �றி�� – ம�ற	 அLமதி�கலா	    

bghUŸ v©..47bghUŸ v©..47bghUŸ v©..47bghUŸ v©..47          இராமநாத�ர	 நகரா�சி வா�  எ,:3-1 திரவ/ய	 வட��� ெத*வ/1  
ஆ>!ைள கிண9ட� �-ய சி9மி� வ/ைச ப	�ட� �-ய ெதா�- அைம�! 
த*மா9  அ�ப�தி ம�கள0� த,ண8� ேதைவைய க*�தி1 ெகா, 	 தயா� 
ெச)ய�ப�ட மதி�பK   C.3.00 ல�ச�தி.� ம�ற�தி� அLமதி ேவ,ட�ப கிற!. 

அ$வலக �றி��- ம�ற	 அLமதி�கலா	. �-ந8� நிதிய/1 இ*b! ெசலவ/ன	 
ேம.ெகா3ள அLமதி�கலா	.    

Ô®khd« v©.319Ô®khd« v©.319Ô®khd« v©.319Ô®khd« v©.319    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    

bghUŸ v©..48bghUŸ v©..48bghUŸ v©..48bghUŸ v©..48           இராமநாத�ர	 நகரா�சி வா�  எ,:4-1 ந8லக,- ஊரண/ ப�தி  ம!ைர 
வ 8ராfசாமி ெத*வ/1 �திய ஆ>!ைள கிண9 அைம�! சி�ெட�A ெதா�- 
அைம�க ேவ,-J3ள!.ேம.க,ட ெத*வ/1 ஆ>!ைள கிண9ட� �-ய 
சி�ெட�A ெதா�- அைம�க தயா� ெச)ய�ப�ட மதி�பK   C.3.00 ல�ச�தி.� 
ம�ற�தி� அLமதி ேவ,ட�ப கிற!. 

அ$வலக �றி��- ம�ற	 அLமதி�கலா	. �-ந8� நிதிய/1 இ*b! ெசலவ/ன	 
ேம.ெகா3ள அLமதி�கலா	.    

Ô®khÔ®khÔ®khÔ®khd« v©.320d« v©.320d« v©.320d« v©.320    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    

bghUŸ v©..49bghUŸ v©..49bghUŸ v©..49bghUŸ v©..49     
        இராமநாத�ர	 நகரா�சி வா�  எ,:6-1 பா�திமா நக� ப�திய/1 மா4ய	ம� 
ேகாவ/1 ெத*வ/1 �திய ஆ>!ைள கிண9 அைம�! சி�ெட�A ெதா�- அைம�க 
ேவ,-J3ள!.ேம.க,ட ெத*வ/1 ஆ>!ைள கிண9ட� �-ய சி�ெட�A 
ெதா�- அைம�க தயா� ெச)ய�ப�ட மதி�பK   C.3.00 ல�ச�தி.� ம�ற�தி� 

Ô®khd« v©.321Ô®khd« v©.321Ô®khd« v©.321Ô®khd« v©.321    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    



அLமதி ேவ,ட�ப கிற!.    

bghUŸ v©..50bghUŸ v©..50bghUŸ v©..50bghUŸ v©..50         இராமநாத�ர	 நகரா�சி எ1ைல���ப�ட வா�  எ,-9 ம!ைரயா� ெத*வ/1 
மைழந8� வ-கா1 அைம�!  அதைன மைழந8�  பானா:�,  ஊரண/�� ெச1$	 
வைகய/1 வழிவைக ஏ.ப �த ேவ, 	. எனேவ ேம.க,ட ப�திய/1 மைழந8� 
வ-கா1 அைம�க உ�ேதச மதி�பK  C.4.00 இல�ச�தி.� ம�ற�தி� அLமதி 
ேவ,ட�ப கிற!. 
அ$வலக �றி�� – ம�ற	 அLமதி�கலா	    

Ô®khd« v©.Ô®khd« v©.Ô®khd« v©.Ô®khd« v©.322322322322    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    

bghUŸ v©..51bghUŸ v©..51bghUŸ v©..51bghUŸ v©..51     
      இராமநாத�ர	 நகரா�சி வா�  எ,:10-1 ெல�iமி�ர	 ச�திர� ெத*வ/1 மி� 
ேமா�டா*ட� �-ய  ஆ>!ைள கிண9 அைம�! சி9 சி9மி� வ/ைச ப	�ட� 
�-ய சி�ெட�A ெதா�- அைம�!  ெபா! ம�கள0� �-ந8� அவசிய	 க*தி 
அைம�! ெகா �க உ�ேதச  மதி�பK  C.3.00 ல�ச�தி.� ம�ற�தி� அLமதி 
ேவ,ட�ப கிற!. 

அ$வலக �றி��- ம�ற	 அLமதி�கலா	. �-ந8� நிதிய/1 இ*b! ெசலவ/ன	 
ேம.ெகா3ள அLமதி�கலா	.    

Ô®khd« v©.323Ô®khd« v©.323Ô®khd« v©.323Ô®khd« v©.323    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    

bghUŸ v©..52bghUŸ v©..52bghUŸ v©..52bghUŸ v©..52     
      இராமநாத�ர	 நகரா�சி வா�  எ,.131 வசbத நக� ெத*வ/1 மைழந8� 
வ-கா1 அைம�க உ�ேதச மதி�பK  C.4.60 இல�ச�தி.� ம�ற�தி� அLமதி 
ேவ,ட�ப கிற!. 
அ$வலக �றி�� - ம�ற	 அLதி�கலா	    

Ô®khd« v©.324Ô®khd« v©.324Ô®khd« v©.324Ô®khd« v©.324    
mYtyfmYtyfmYtyfmYtyf    F¿¥ò F¿¥ò F¿¥ò F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    



bghUŸ v©..5bghUŸ v©..5bghUŸ v©..5bghUŸ v©..53333            இராமநாத�ர	 நகரா�சி எ1ைல���ப�ட வா�  எ,:14-1 காள0காேதவ/  
அ	ம� ேகாவ/1 ெத*வ/1 �தியதாக ஆ>!ைள கிண9ட� �-ய சி9மி�வ/ைச 
ப	�ட� �-ய  சி�ெட�A ெதா�- அைம�! ெபா!ம�கள0� த,ண8� அவசிய	 
க*தி தயா� ெச)ய�ப�ட மதி�பK  C.3.00 இல�ச�தி.� ம�ற�தி� அLமதி 
ேவ,ட�ப கிற!.  
அ$வலக �றி��- ம�ற	 அLமதி�கலா	. �-ந8� நிதிய/1 இ*b! ெசலவ/ன	 
ேம.ெகா3ள அLமதி�கலா	.    

Ô®khd« v©.325Ô®khd« v©.325Ô®khd« v©.325Ô®khd« v©.325    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    

bghUŸ v©..5bghUŸ v©..5bghUŸ v©..5bghUŸ v©..54444        இராமநாத�ர	 நகரா�சி எ1ைல���ப�ட வா�  எ,:15-1 ப3ள0வாச1 ஊரண/ 
அ*கி1 ஆ>!ைள கிண9ட� �-ய சி9மி�வ/ைச ப	�ட� �-ய  சி�ெட�A 
ெதா�- அைம�! ெபா!ம�கள0� த,ண8� அவசிய	 க*தி  தயா� ெச)ய�ப�ட 
மதி�பK  C.3.00 இல�ச�தி.� ம�ற�தி� அLமதி ேவ,ட�ப கிற!.  
அ$வலக �றி��- ம�ற	 அLமதி�கலா	. �-ந8� நிதிய/1 இ*b! ெசலவ/ன	 
ேம.ெகா3ள அLமதி�கலா	.    

Ô®khd« v©.326Ô®khd« v©.326Ô®khd« v©.326Ô®khd« v©.326    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    

bghUŸ v©..5bghUŸ v©..5bghUŸ v©..5bghUŸ v©..55555         இராமநாத�ர	 நகரா�சி எ1ைல���ப�ட வா�  எ,.16-1 ெத��பசயன	 
சாைலய/1 மைழந8� வ-கா1 அைம�க உ�ேதச மதி�பK  C.4,70,000/-�� ம�ற�தி� 
அLமதி ேவ,ட�ப கிற!. 
அ$வலக �றி��- ம�ற	 அLமதி�கலா	. �-ந8� நிதிய/1 இ*b! ெசலவ/ன	 
ேம.ெகா3ள அLமதி�கலா	    

Ô®khÔ®khÔ®khÔ®khd« v©.327d« v©.327d« v©.327d« v©.327    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    

bghUŸ v©..5bghUŸ v©..5bghUŸ v©..5bghUŸ v©..56666         இராமநாத�ர	 நகரா�சி எ1ைல���ப�ட வா�  எ,:17-1 வ3ள1 பா4 வட�� 
ம.9	 ெத.� ெத* ப�திய/1 ஆ>!ைள கிண9 அைம�! சி9 மி� 
வ/ைச�ப	�ட� �-ய ெதா�- அைம�க உ�ேதச மதி�பK  C.3.00 இல�ச�தி.� 

Ô®khd« v©.328Ô®khd« v©.328Ô®khd« v©.328Ô®khd« v©.328    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    



ம�ற�தி� அLமதி ேவ,ட�ப கிற!.  

அ$வலக �றி��- ம�ற	 அLமதி�கலா	. �-ந8� நிதிய/1 இ*b! ெசலவ/ன	 
ேம.ெகா3ள அLமதி�கலா	. 
    

bghUŸ v©..5bghUŸ v©..5bghUŸ v©..5bghUŸ v©..57777           இராமநாத�ர	 நகரா�சி வா�  எ,-181 ?�!�ேகார�கி�ெத*, பாரதியா� ெத* 
ம.9	 �!ெத*வ/1 மைழந8� வ-கா1 அைம�க உ�ேதச மதி�பK  C.4,20,000-�� 
ம�ற�தி� அLமதி ேவ,ட�ப கிற!. 
அ$வலக �றி��- ம�ற	 அLமதி�கலா	. �-ந8� நிதிய/1 இ*b! ெசலவ/ன	 
ேம.ெகா3ள அLமதி�கலா	    

Ô®khd« v©.329Ô®khd« v©.329Ô®khd« v©.329Ô®khd« v©.329    
mYtyfmYtyfmYtyfmYtyf    F¿¥ò F¿¥ò F¿¥ò F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    

bghUŸ v©..5bghUŸ v©..5bghUŸ v©..5bghUŸ v©..58888             இராமநாத�ர	 நகரா�சி, வா�  எ,-191 Dr.அ	ேப�கா� கிழ�� ேம.� 
ெத*(சேவ4யா� ேகாவ/1 ெத*வ/1 இ*b! அ,ண1 காbதிய-க3 சாைல வைர) 
உ3ள மைழந8� வ-கா1 பzதைடb!3ளைத ச�ீ ெச)! ேம1 <-Jட� �-ய 
வ-கா1 அைம�க தயா� ெச)! மதி�பK  C.4.00 ல�ச�தி.� ம�ற�தி� அLமதி 
ேவ,ட�ப கிற!. 

அ$வலக �றி��- ம�ற	 அLமதி�கலா	. �-ந8� நிதிய/1 இ*b! ெசலவ/ன	 
ேம.ெகா3ள அLமதி�கலா	    

Ô®khd« v©.330Ô®khd« v©.330Ô®khd« v©.330Ô®khd« v©.330    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    

bghUŸ v©..5bghUŸ v©..5bghUŸ v©..5bghUŸ v©..59999               இராமநாத�ர	 நகரா�சி எ1ைல���ப�ட வா�  எ,-201 அ,ண1 
காbதிய-க3 ெத*, கிடாெவ�- ஊரண/ ெத.� ப�க	 உ3ள கைர�ப�திய/1 உ3ள 
காலிய/ட�தி1 ஆ�கிரமி��கைள தவ/���	 ெபா*�  i.9f iவ� அைம�!	,  
ஆ>!ைள கிண9ட� �-ய சி9மி�வ/ைச�ப	� ம.9	 சி�ெட�A ெபா*�தி  
ஈம�கா4ய:க3 ேம.ெகா3ள தைரம�ட த,ண8� ெதா�- அைம�க உ�ேதச மதி�பK  

Ô®khd« v©.331Ô®khd« v©.331Ô®khd« v©.331Ô®khd« v©.331    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    



C.4.50 ல�ச�தி.� ம�ற�தி� அLமதி ேவ,ட�ப கிற!. 
அ$வலக �றி�� – ம�ற	 அLமதி�கலா	    

bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..60606060             இராமநாத�ர	 நகரா�சி எ1ைல���ப�ட வா�  எ,:221 வான�கார� 
ெத*வ/1 ப�திய/1 ஆ>!ைள கிண9 அைம�! சி9 மி� வ/ைச�ப	�ட� �-ய 
ெதா�- அைம�!  ெபா! ம�கள0� த,ண8� அவசிய	 க*தி தயா� ெச)ய�ப� 3ள 
மதி�பK  C.3.00 ல�ச�தி.� ம�ற�தி� அLமதி ேவ,ட�ப கிற!.  
அ$வலக �றி��- ம�ற	 அLமதி�கலா	. �-ந8� நிதிய/1 இ*b! ெசலவ/ன	 
ேம.ெகா3ள அLமதி�கலா	    

Ô®khd« v©.332Ô®khd« v©.332Ô®khd« v©.332Ô®khd« v©.332    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    

bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..61616161         இராமநாத�ர	 நகரா�சி வா�  எ,:24-1 இராமசாமி ெகா�தனா� ெத*வ/1 
ஏ.கனேவ உ3ள ஆ>!ைள கிண9 உ3ளதி1 சி9மி� வ/ைச� ப	�  ெபா*�தி   
சி�ெட�A ெதா�- ம.9	 மைழந8� வ-கா1 அைம�க உ�ேதச மதி�பK  C.5.00 
ல�ச�தி.� ம�ற�தி� அLமதி ேவ,ட�ப கிற!. 

அ$வலக �றி��- ம�ற	 அLமதி�கலா	. �-ந8� நிதிய/1 இ*b! ெசலவ/ன	 
ேம.ெகா3ள அLமதி�கலா	    
    

Ô®khd« v©.333Ô®khd« v©.333Ô®khd« v©.333Ô®khd« v©.333    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    

bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..62626262     
    இராமநாத�ர	 நகரா�சி எ1ைல���ப�ட வா�  எ,:25-1 சதீ�காதி கிழ�� 
ேம.� ெத* ம.9	 <ல�ெகா�தள	, ெத*வ/1 �தியதாக  ேபா�ெவ1 அைம�! 
சி�ெட�A ெதா�- அைம�க ெபா!ம�கள0� த,ண8� அவசிய	 க*தி  ேம.க,ட 
இர,  இட:கள01 ெபா!ம�க3 நல� க*தி �தியதாக ேபா�ெவ1 அைம�! 
சி�ெட�A ெதா�- அைம�க  தயா� ெச)ய�ப�ட மதி�பK  C.4.80 ல�ச�தி.� 

Ô®khd« v©.334Ô®khd« v©.334Ô®khd« v©.334Ô®khd« v©.334    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    



ம�ற�தி� அLமதி ேவ,ட�ப கிற!.  

அ$வலக �றி��- ம�ற	 அLமதி�கலா	. �-ந8� நிதிய/1 இ*b! ெசலவ/ன	 
ேம.ெகா3ள அLமதி�கலா	.  
    

bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..63636363              இராமநாத�ர	 நகரா�சி வா�  எ,.26-1 <ல�ெகா�தள	 ப:களா ேரா�-1 
மைழந8� வ-கா1 அைம�க நக�ம�ற உ9�ப/ன� ம.9	 நக�ம�ற தைலவ� 
அவ�கள0� அறி'ைறய/� ப-J	 ேம.க,ட ப�திகள01 மைழந8� வ-கா1 அைம�க 
உ�ேதச மதி�பK  C.2,50,000/-�� ம�ற�தி� அLமதி ேவ,ட�ப கிற!. 
அ$வலக �றி�� – ம�ற	 அLமதி�கலா	.    

Ô®khd« v©.335Ô®khd« v©.335Ô®khd« v©.335Ô®khd« v©.335    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    

bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..64646464         இராமநாத�ர	 நகரா�சி எ1ைல���ப�ட வா�  எ,:271 ெத.� ?ன0யசாமி 
ேகாவ/1 ெத*வ/1 ஆ>!ைள கிண9 அைம�! சி9 மி� வ/ைச�ப	�ட� �-ய 
சி�ெட�Aெதா�- அைம�க'	 ஏ.கனேவ உ3ள கிண.றி�� ப/ளா�பா�	 
அைம�! ெகா �க'	 ெபா!ம�கள0� த,ண8� அவசிய	 க*திJ	  தயா� 
ெச)ய�ப� 3ள மதி�பK  C.3.00 இல�ச�தி.� ம�ற�தி� அLமதி 
ேவ,ட�ப கிற!.  
அ$வலக �றி��-ம�ற	 அLமதி�கலா	    

Ô®khd« v©.336Ô®khd« v©.336Ô®khd« v©.336Ô®khd« v©.336    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    

bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..65656565        இராமநாத�ர	 நகரா�சி எ1ைல���ப�ட வா�  எ,:281 வசbத நக� ப�திய/1  
ெத*வ/1 ஆ>!ைள கிண9ட�  சி9 மி� வ/ைச�ப	�ட� �-ய சி�ெட�Aெதா�- 
அைம�! ெபா!ம�கள0� த,ண8� அவசிய	 க*திJ	  நக�ம�ற உ9�ப/ன4� 
ேகா4�ைகய/� ேப4$	, நக�ம�ற தைலவ4� அறி'ைரய/�ப-J	 ேம.க,ட 
பண/��  தயா� ெச)ய�ப� 3ள மதி�பK  C.3.00 ல�ச�தி.� ம�ற�தி� அLமதி 

Ô®khd« v©.337Ô®khd« v©.337Ô®khd« v©.337Ô®khd« v©.337    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    



ேவ,ட�ப கிற!.  

அ$வலக �றி��- ம�ற	 அLமதி�கலா	. �-ந8� நிதிய/1 இ*b! ெசலவ/ன	 
ேம.ெகா3ள அLமதி�கலா	    

bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..66666666         இராமநாத�ர	 நகரா�சி எ1ைல���ப�ட வா�  எ,:291 அ,ணா நக� 
ெமய/� ேரா�-1 ஆ>!ைள கிண9 அைம�! சி9 மி� வ/ைச�ப	�ட� �-ய 
சி�ெட�Aெதா�- அைம�!  ெகா �க தயா� ெச)ய�ப� 3ள  மதி�பK  C.3.00 
ல�ச�தி.� ம�ற�தி� அLமதி ேவ,ட�ப கிற!.  
அ$வலக �றி��-அவசர அவசிய	 க*திJ	 ெபா! ம�கள0� நல� க*திJ	 
நக�ம�ற தைலவ4� அறி'ைரய/�ப-J	 ம�ற	 அLமதி�கலா	. 
    

Ô®khd« v©.338Ô®khd« v©.338Ô®khd« v©.338Ô®khd« v©.338    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    

bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..67676767         இராமநாத�ர	 நகரா�சி எ1ைல���ப�ட வா�  எ,:321  பா	rரண/ ெத*வ/1 
ஆ>!ைள கிண9 அைம�! சி9 மி� வ/ைச�ப	�ட� �-ய சி�ெட�Aெதா�- 
அைம�! தயா4�க�ப�ட மதி�பK  C.3.00 ல�ச�தி.� ம�ற�தி� அLமதி 
ேவ,ட�ப கிற!.  

அ$வலக �றி��- ம�ற	 அLமதி�கலா	. �-ந8� நிதிய/1 இ*b! ெசலவ/ன	 
ேம.ெகா3ள அLமதி�கலா	.   
    

Ô®khd« v©.339Ô®khd« v©.339Ô®khd« v©.339Ô®khd« v©.339    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    

bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..68686868         இராமநாத�ர	 நகரா�சி எ1ைல���ப�ட வா�  எ,:331  �ள0�கார� ெத*வ/1 
� ?�! மா4ய	ம� ேகாவ/1 ெத*வ/1 ஆ>!ைள கிண9 அைம�! சி9 மி� 
வ/ைச�ப	�ட� �-ய சி�ெட�Aெதா�- அைம�! ெகா �க  உ�ேதச மதி�பK  
C.3.00 ல�ச�தி.� ம�ற�தி� அLமதி ேவ,ட�ப கிற!.  

Ô®khd« v©.340Ô®khd« v©.340Ô®khd« v©.340Ô®khd« v©.340    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    



அ$வலக �றி��- ம�ற	 அLமதி�கலா	. 
    

bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..69696969            இராமநாத�ர	 நகரா�சி�� ெசாbதமான பா,-க,மா) ெத*வ/1 உ3ள 
க�டண� கழி�பைறய/1 க�டண	 வIலி��	 உ4ம�தி.� 2012-2013-ஆ	 ஆ, �� 
C.6,05,500/-�� தி*.ஏ.ப/ரதா� எ�பவ4� ��தைக�� எ �! அLபவ	 ெச)! 
வbதா�.  ேம.ப- 2013-14 ஆ	 ஆ,-.� 5% உய�' ெச)! ெச$�தியத.� ��தைக 
ெதாைகயாக C.6,51,702/-ஐ நி�ணய	 ெச)! ��தைக தார*�� அறிவ/�� 
அL�ப�ப�ட!. 

 ேம.ப- ெதாைகயா1 அவர! உறவ/ன� தி*.ஜி.மேனாகர� <ல	 C.4,50,000/-ஐ 
அ$வலக�தி1 ெச$�தி ேம.ப- க�டண கழி�பைறய/1 க�டண	 வIலி��	 
உ4ைமைய ெச)! வbதா�.  ��தைக ெதாைகயான C.6,51,702/-1 ெச$�திய C.4,50,000/-
ேபாக பா�கி ெதாைகைய ெச$�!மா9 ேக�  வbதா�.  ேம.ப- � 	ப I>நிைல 
காரணமாக ேம.ப- ெதாைகைய ெச$�!வதி1 காலதாமத	 ஏ.ப�டதா1 ேம.ப- 
க�டண� கழி�பைற�கான ��தைகைய 24.07.2013-	 ேததி ?த1 ர�! ெச)! 24.07.2013-
	 ேததி உ�திர' ெச)ய�ப�ட!. 

 ேம.ப- இbநகரா�சி அ$வலக <லமாக (Department collection) க�டண 
கழி�பைறய/1 வIலி�! வbத!. 

 தி*.ஏ.ப/ரதா� எ�பவ*�� வ*ட�தி.� C.6,51,702/-�� ��தைக�� 
ெகா �க�ப�ட!.  அத�ப- மாத	 ஒ�9�� ��தைக ெதாைக C.54,309/-�� ஆ�	.  
அத�ப- தி*.ஏ.ப/ரதா� எ�பவ� 2013-ஆ	 ஆ,  ஏ�ர1, ேம, ஜு�,  ஜுைல ஆகிய 

Ô®khd« v©.341Ô®khd« v©.341Ô®khd« v©.341Ô®khd« v©.341    
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நா�� மாத�தி.� ��தைக ெதாைக C.2,17,236/-ஆ�	. 

 எனேவ தி*.G.மேனாகர� ெச$�திJ3ள C.4,50,000/-1 தி*.ஏ.ப/ரதா� எ�பவ� 
ெச$�தி) C.2,17,236/-ேபாக ம@த ெதாைகயான C.2,32,764/-ஐ தி*.ஏ.ப/ரதா� எ�பவ*�� 
தி*	ப ெச$�த கடைம� ப�டவராக உ3ளா�. 

 எனேவ ேம.ப- தி*.ஏ.ப/ரதா� எ�பவ4ட	 பல?ைற ேக� 	 
அ�ெதாைகய/ைன தி*	ப ெச$�தவ/1ைல, எ�9 தி*.G.மேனாகர� எ�பவ� அச1 
வழ�� எ,-134/2015-� ப- இராமநாத�ர	, சா�� நிதிம�ற�தி1 வழ�� 
ெதாடர�ப�ட!. 

 அNவழ�கி.� 26.09.2022-ஆ	 ேததி அ�9 த8���ைர வர� ெப.93ள!.  
அ�த8���ைரய/1 தி*.G.மேனாகர� எ�பவ*�� ப/ரா! ெதாைகயான C.2,32,764-	 
அbத ெதாைக�� த8��� ேததிய/லி*b! வIலா�	 ேததிவைர 6% வ�- தி*�ப/ 
ெகா �க ேவ, 	 எ�9 த8��பள0�க�ப� 3ள!. 

 ேம.ப- வழ�� வாதா-ய வைக�� வழ�கறிஞ� க�டண	 C.5,000/-	 ம.9	 
court fees C.9,500/-	, process fees C.3.000/-ஆக ெமா�த	 C.17,500/-ஐ தி*.N.சரவணபா� 
வழ�கறிஞ� அவ�கh�� வழ:�வத.� ம�ற�தி� அLமதி ேவ,ட�ப கிற!. 

அ$வலக �றி��-ம�ற	 அLமதி�கலா	     

bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..70707070           இராமநாத�ர	 நகரா�சி எ1ைல���ப�ட தி*மதி r�ண/மா எ�பவ�, வா� -B, 
ப/ளா� எ,.17, நகரளைவ எ,.3/1-1 9600 ச.ம@ பர�பளவ/1 அைமJ	 �-ய/*�� 
மைன�ப/4' ெச)வத.� அLமதி ேகா4யத� ேப41 நக� ஊரைம�� உதவ/ 

Ô®Ô®Ô®Ô®khd« v©.342khd« v©.342khd« v©.342khd« v©.342    
kkkk‹w« gh®itæ£L ‹w« gh®itæ£L ‹w« gh®itæ£L ‹w« gh®itæ£L 
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இய��ந� (ெபா) மாவ�ட நகர ஊரைம�� அ$வலக	 இராமநாத�ர	 க-த 
ந.க.எ,.95/2022/(இராம) நா3.09.02.2022� ப- சாைலக3 ம.9	 ெபா! ஒ!�கீ க3 
அைம�! வைரபட	 ஒ��த1 வழ:க�ப� 3ள! அதி1 ேம.ப- சாைலகைள 
நகரா�சி�� தான�ப�திர	 வ,-�கார� ெத*வ/1 அைமb!3ள சா� பதி' 
அ$வலக�தி1 ப�திர எ,.01/22 நா3 04/02/2022 ப�திர	 பதி' ெச)! ஆைணய� சா� 
பதி' அ$வலக�தி1 ப�தி� எ,.01/22 நா3 04/02/2022 ப�திர	 பதி' ெச)! ஆைணய� 
இராமநாத�ர	 நகரா�சி வச	 ஒ�பைட�க�ப�ட!. 

 ேம$	,04/11/2022-	 ேததிய/1 மைன�ப/4வ/1 �-ய/*�� ேம	பா� �தி.� உ4ய 
ெதாைகய/ைன அலவலக�தி1 ெச$�த�ப� 3ள! ம.9	 �-ய/*�� 
மைன�ப/4வ/.கான ெதாழி1 ��ப ஒ��த1 வழ:க உ4ய ஆவண:க3 ெப.9 
மைன�ப/4' வ/திகைள r��தி ெச)வதினா1 உ4ய ெதாைகய/ைன ெப.9�ெகா,  
ெதாழி1 ��ப ஒ��த1 வழ:க�ப� 3ள!. ம�ற�தி� பா�ைவ��	 ம.9	 
அLமதி��	. 

அ$வலக �றி��-ம�ற	 அLமதி�கலா	.    

bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..71717171              இராமநாத�ர	 நகரா�சி பராம4�ப/1 உ3ள ப/ரதான கழி' ந8� i�திக4�� 
நிைலய�தி.� ெச1$	 ப/ரதான �ழாய/1 (450 mm Psc ைப�) அ-�க- உைட�� 
ஏ.ப�  வ*கிற!. இதனா1 கழி' ந8� ந8ேர.ற	 ெச)J	 பண/ய/1 ெதா)' ஏ.ப�  
ெபா!ம�கh�� மி�bத இைட�ராக உ3ள!. ேம$	 ப/ரதான �ழாய/1 ந8ேர.ற	 
ெச)J	 ேநர:கள01 மண1 ேச�b! வ/ வதா1 �ழா) வ/�ட�தி1 பாதியள' 
த,ண8� ம� ேம ந8ேர.ற�ப�  வ*கிற!.  ேம$	 ேமா�டா� திறL�ேக.ப ந8ேர.ற	 

Ô®khd« v©.343Ô®khd« v©.343Ô®khd« v©.343Ô®khd« v©.343    
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ெச)வதி1 ப/ரதான �ழாய/1 அ4�� ஏ.ப�  �ழா) உைடb! வ/ கிற!.ேம$	 
அ-�க- பல இட:கள01 ேம.க,டவா9 450mm வ/�ட?3ள Psc �ழா) உைடவ!	 
மா.றியைம�ப!	 வா-�கைகயாக உ3ள!.  எனேவ ேம.க,ட �ழாைய i�த	 
ெச)J	  ெபா*�  ப/ரதான கழி'ந8� i�திக4�� நிைலய�தி1 300 mm CI i Aவா1' 
ெபா*�த'	 அத.கான ெதா�- ம.9	 தைடம�ட ெதா�- க�ட'	 அLமதி�� 
ைவ�க�ப கிற!. 

ேம$	 ேம.க,ட கழி'ந8� ப/ரதான �ழாய/1 ப3ள0வாச1 அ*கி1 உைட�� 
ஏ.ப�  கழி'ந8� ெவள0ேயறி ெபாதம�கh��	 ேபா��வர�தி.�	 இைட|ச1 
ஏ.ப கிற!. 

 எனேவ ேம.க,ட �ழாய/1 உ3ள உைட�ைப ச4ெச)ய'	 ம.9	 கழி'ந8� 
i�திக4��  நிைலய�தி1  தைரதள	 ச4ெச)த1 ம.9	 கழி'ந8� i�திக4�� 
நிைலய�தி1 வா1' ெபா*�தி ெதா�- க�ட'	 உ�ேதச மதி�பK  C.6,10,000/-
தயா4�க�ப� 3ள! ம�ற�தி� அLமதி�� ெபா*3 ைவ�க�ப கிற!. 
அ$வலக �றி�� – ம�ற	 அLமதி வழ:கலா	, பாதாள சா�கைட பண/ய/� 
அவசிய�திைன க*தி ம�ற	 அLமதி�கலா	. 
    

bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..72727272            இராமநாத�ர	 நகரா�சி பராம4�ப/1 ப�-ண	கா�தா� ?த1நிைல ஊரா�சி 
எ1ைலய/1 உ3ள நகரா�சி கலைவ உர�கிட:கி1 அைம�க�ப�ட Machinery Shed-1 
Processing Unit ம.9	 Waste Processing Machineries அைம�க�ப� 3ள!.  சம@ப�தி1 
MachineryShed-1 எதி�பாராத வ/தமாக த8ப/-�! எ4bததி1 ?.றி$	 பzதைடbத 
நிைலய/1 உ3ள!. ேம$	 மி�ேமா�டா� ம.9	 Conveyer ot Trommel அைன�!	 ச�ீ 

Ô®khd« v©.344Ô®khd« v©.344Ô®khd« v©.344Ô®khd« v©.344    
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ெச)ய ேவ,-J3ள!. எனேவ ேம.க,ட Machinery அைன�!	  ச�ீ ெச)திட 
ேவ,-J3ள!. 
        ேம$	 நக�ம�ற தைலவ� அவ�க3 ஆைணயாள�, ெபாறியாள� iகாதார 
ஆ)வாள�கhட� ேநரா)' ெச)த சமய	 ேம.க,ட இயbதிர:கைள வ/ைரவ/1 
ெசய1ப �த நடவ-�ைக ேம.ெகா3hமா9 ெத4வ/�தைதெயா�-   Machineries உ3ள 
பz!கைள ச�ீெச)! ெசய1ப �!	 பண/ ேம.ெகா3ள உ�ேதச மதி�பK  C.7.20 
இல�ச�தி.� தயா4�க�ப� 3ள! ம�ற�தி� அLமதி�� ேவ,ட�ப கிற!.  
அ$வலக �றி�� - ெபா! iகாதார பண/ய/� அவசிய�ைத க*தி ம�ற	 
அLமதி�கலா	.    

bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..73737373            இராமநாத�ர	 நகரா�சி பராம4�ப/1 உ3ள ப�-ண	 கா�தா� ?த1 நிைல 
ஊரா�சி ப�திய/1 கலைவ உர�கிட:� iமா� 15 ஏ�க� பர�பளவ/1 உ3ள!.  
ேம.ப- உர�கிட:கி1 ��ைபகைள தர	 ப/4��	 இயbதிர	 ம.9	 Processing Unit 
அைம�! அத.� Shed அைம�க�ப� 3ள!.  iகாதார ப/4' அ$வல� �றி�ப/�ப- 
26.08.2022 அ�9 எதி�பாராத வ/தமாக த8�ப.றி எ4bத நிைலய/1 த8ைய க� �ப �த 
இயலாததா1 ேம.ப- இட�தி1 உ3ள Processing Unit ?.றி$	 எ4b! வ/�ட!. 
 ேம$	 நக�ம�ற தைலவ� அவ�க3 ம.9	 ஆைணயாள�, நகரா�சி 
ெபாறியாள� ஆகிேயா*ட� ேநரா)' ெச)! பzதைடb!3ைத ?த.க�டமாக 
ச4ெச)ய'	 அத� ப/�ன� ��ைபகைள தர	 ப/4��	 பண/ ெதா)வ/�றி 
ேம.ெகா3ள Processing Unit பzதைடb!3ளைத உட� ச4 ெச)ய அறி'ைர 
வழ:கியைத ெதாட�b! Processing Unit –1 உ3ள ப1ேவ9 திறைன ெகா,ட 
மி�ேமா�டா�கைள பz! ந8�க	 ெச)த1 ம.9	 Conveyer belt ச4ெச)! �!�ப/�த1 

Ô®khd« v©.345Ô®khd« v©.345Ô®khd« v©.345Ô®khd« v©.345    
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ம.9	 இதர மராமர�! பண/கைள ேம.ெகா3ள உ�ேதச மதி�பK  C.16.00 
இல�ச�தி.� தயா4�க�ப� 3ள! ம�ற�தி� அLமதி ேவ,ட�ப கிற!. 
அ$வலக �றி�� – ம�ற	 அLமதி�கலா	.    

bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..74747474            இராமநாத�ர	 நகரா�சிய/1 �திய ேப*b! நிைலய	 ப/��ற	 இய:கி வ*	 
அ	மா உணவக�தி1 மா' அைர��	 இயbதிர	 பzதைடb! உ3ளதா$	 பz! 
ந8�க	 ெச)ய இயலாததா$	 �திதாக மா' அைர��	 இயbதிர	 15 லி�ட� SS Tilting 
Grinder வா:�வத.�	 அத.கான உ�ேதச ெசலவ/ன	 C.55000/-�� அLமதி 
ேவ,ட�ப கிற!.  ேம$	 ேம.க,ட மா' அைர��	 இயbதிர�தி.கான வ/ைல 
வ/கித	 தரவ/ைல PWD&TWAD அ�டவைணய/1 �றி�ப/ட�படாததா1 ஒ�பbத��3ள0 
ேகா4 பண/ ேம.ெகா3ள'	 ேம1 நடவ-�ைக ெதாடர'	 அLமதி�� 
ைவ�க�ப கிற!. 
அ$வலக �றி��-ம�ற	 அLமதி�கலா	    

Ô®khd« v©.346Ô®khd« v©.346Ô®khd« v©.346Ô®khd« v©.346    
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bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..75757575    இராமநாத�ர	 நகரா�சி, வா�  எ,.2, சி�னfசாமி �!� ெத*வ/1 பாதாள சா�கைட 
தி�ட அைட�� ஏ.ப� 3ளத� ெபா*� 	, கழி' ந8� ெவள0ேயறியதா$	, சி�னfசாமி 
�!� ெத*வ/� ேம.� ப�திய/1 சாைல மிக'	 பzதாகிJ3ளதா1, 
ேபா��வர�தி.�	 ெபா!ம�கh��	 ெப4!	 சிரம:க3 ஏ.ப கி�றன.  
சி�னfசாமி �!� ெத*வ/� ேம.� ப�திய/1  iமா� 50 ம@�ட� ந8ள�தி.� 
சாைல�ப�தி மிக'	 ப3ளமாகி, ேபா��வர�! ெச1ல ?-யாத நிைலய/1 உ3ள!. 
இfசாைலய/ைன ெபா!ம�க3 ெப4!	 பய�ப �!கி�றா�க3.  ப3ள0 வாகன:க3 
மாணவ�க3 தினச4 அNவழிேய ெச1$கி�றா�க3. ேம$	 மா,�மி� ச�டம�ற 
உ9�ப/ன� ம.9	 நக�ம�ற� தைலவ� அவ�க3 ேம.க,ட சாைலய/ைன 

Ô®khd« v©.347Ô®khd« v©.347Ô®khd« v©.347Ô®khd« v©.347    
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பா�ைவய/�  சாைலய/� பzதைடbத ப�திய/ைன உடேன ேபவ� ப/ளா� தள	 
அைம�க'	 ம.9	 சாைலய/� இட!�ர	 வ-கா1 அைம�க'	 
அறி'9�திJ3ளா�க3.அத�ப- சி�னfசாமி �!�ெத*வ/1 வ-கா$ட� ேபவ� 
ப/ளா� தள	 அைம�க தயா� ெச)த (As Per SOR 2022-23)  மதி�பK  Cபா) 7,90,000/-தி.� 
ம�ற�தி� அLமதி��  ெபா*3 ைவ�க�ப கிற!. 
அ$வலக �றி��-1)ம�ற	 அLமதி வழ:கலா	.    

bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..76767676           இராமநாத�ர	 நகரா�சிய/1, பாராhம�ற உ9�ப/ன� ெதா�தி ேம	பா� � 
தி�ட	 2021-22� கீ> ெப4யா� நக� வ 8�-� உ4ைமயாள� ம.9	 �-ய/*�ேபா4� 
நலfச�ட	 அ$வலக க�-ட	 அ*கி1 ?fசbதி�ப/1 12M உயர?3ள உய�மி� ேகா�ர 
வ/ள�� அைம��	 பண/�� C.4.30 ல�ச	 மதி�பK�-1 ெச)ய 06/12/2022 அ�9 
ஒ�பbத��3ள0� ேகா4யதி1 கீ>க,டவா9 இர,  ஒ�பbத��3ள0க3 ம�ற�தி� 
பா�ைவ��	 ?-வ/.�	 ைவ�க�ப கிற!. 
 
     ேம.க,ட 

ஒ�பbத��3ள0கள01, �ைறbத ஒ�பbத��3ள0 வ/ைல வ/கித	 வழ:கிJ3ள F-Plus 

வ.எ
, 

வர�ெப.ற 
ஒ�பbத��3ள0தார�கள0

� ெபய�க3 

வ/ைல வ/கித	 � த1 
/�ைற' 

    

1.1.1.1.    
    

F-Plus Enterprises 
Pudukottai 

  0.06%சதவ 8த	 மதி�பK�ைட 
வ/ட �ைற'    

2.2.2.2.    Crown Enterprises 
Pudukottai 

  1.11%சதவ 8த	 மதி�பK�ைட 
வ/ட அதிக	 

Ô®khd« v©.348Ô®khd« v©.348Ô®khd« v©.348Ô®khd« v©.348    
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Enterprises Pudukottai அவ�கள! மதி�பK�ைட 0.06% வ/ட �ைறவாக உ3ளைத ம�ற	 
ஏ.கலா	. 
அ$வலக �றி��-ம�ற	 அLமதி�கலா	. 
    

bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..77777777    இராமநாத�ர	 நகரா�சிய/1, பாராhம�ற உ9�ப/ன� ெதா�தி ேம	பா� � தி�ட	 
2021-22� கீ> ேபரறிஞ� அ,ணா சிைல ?�� 16M உயர?3ள உய�மி� ேகா�ர வ/ள�� 
அைம��	 பண/�� C.6.50 ல�ச	 மதி�பK�-1 ெச)ய 06/12/2022 அ�9 ஒ�பbத��3ள0� 
ேகா4யதி1 கீ>க,டவா9 இர,  ஒ�பbத��3ள0க3 ம�ற�தி� பா�ைவ��	 

?-வ/.�	 
ைவ�க�ப கிற!. 
 

ேம.க,ட 
ஒ�பbத��3ள0கள01, 

�ைறbத ஒ�பbத��3ள0 
வ/ைல வ/கித	 
வழ:கிJ3ள F-Plus Enterprises 
Pudukottai அவ�கள! 

மதி�பK�ைட 0.13% வ/ட �ைறவாக உ3ளைத ம�ற	 ஏ.கலா	. 
அ$வலக �றி��-ம�ற	 அLமதி�கலா	.    

வ.எ
, 

வர�ெப.ற 
ஒ�பbத��3ள0தார�கள0

� ெபய�க3 

வ/ைல வ/கித	 � த1 
/�ைற' 

    

1.1.1.1.    
    

F-Plus Enterprises 
Pudukottai 

0.13%சதவ 8த	 
மதி�பK�ைட வ/ட 

�ைற'    

2.2.2.2.    Crown Enterprises 
Pudukottai 

  1.08%சதவ 8த	 
மதி�பK�ைட வ/ட அதிக	 

Ô®khd« v©.Ô®khd« v©.Ô®khd« v©.Ô®khd« v©.349349349349    
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bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..78787878         இராமநாத�ர	 நகரா�சிய/1 வடகிழ�� ப*வ மைழ  தா>வான ப�தி மைழந8� 
ெவள0ேய.ற ஆய/1 எ�ஜி�  வாடைக�� அம��!	 பண/��  ஆ�	 ெசலவ/ன	 

Ô®khd« v©.350Ô®khd« v©.350Ô®khd« v©.350Ô®khd« v©.350    
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C1.98 ல�ச	 மதி�பK�-1 பண/ ேம.ெகா3ள  நக�ம�ற தைலவ� அவ�கள0� ?� 
அLமதி நா3.18.10.20221 ஒ��த1 அள0�!3ளத�ப- ேம.க,ட பண/�� 
ஒ�பbத��3ள0 08.11.2022-1 ேகார�ப�டதி1 இர,  ஒ�பbத��3ள0க3 கீ>�க,டவா9 
வர�ப�டன. 
 
     ேம.க,ட 

ஒ�பbத��3ள0கள01, �ைறbத ஒ�பbத��3ள0 வ/ைல வ/கித	 வழ:கிJ3ள 
““““தி*.K.ச�தியநாத�,,ஒ�பbததார�, இராமநாத�ர	 அவ�கள! மதி�பK�ைட 0.51 % வ/ட 
�ைறவாக உ3ளைத ம�ற	 ஏ.கலா	. 
அ$வலக �றி��-ம�ற	 அLமதி�கலா	. 
2) ெபா! ம�க3 நல� க*திJ	, பண/ய/� அவசர அவசிய	 க*தி ம�ற அLமதிைய 
எதி�ேநா�கி நக�ம�ற தைலவ� அவ�கள0� ?� அLமதி ெப.9 பண/ உ�திர' 
வழ:கியைதJ	 ம�ற	 அLமதி�கலா	. 

வ.எ
, 

வர�ெப.ற 
ஒ�பbத��3ள0தார�கள0� 

ெபய�க3 

வ/ைல வ/கித	 � த1 
/�ைற' 

    

1.1.1.1.    தி*.K.ச�தியநாத� 
ஒ�பbததார� 
இராமநாத�ர	. 

  0.51 %சதவ 8த	 
மதி�பK�ைட வ/ட �ைற' 

2.2.2.2.    
    

தி*.R.சரவண� 
ஒ�பbததார� 
இராமநாத�ர	. 

  0.13   %சதவ 8த	 
மதி�பK�ைட வ/ட � த1    



    
bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..79797979         இராமநாத�ர	 நகரா�சிய/1 வடகிழ�� ப*வ மைழ காரணமாக தா>வான 

ப�திய/1 ேத:�	  மைழந8� ெவள0ேய.ற ேட:க� லா4  வாடைக�� அம��!	 
பண/��  ஆ�	 ெசலவ/ன	 C1.96 ல�ச	 மதி�பK�-1 பண/ ேம.ெகா3ள  நக�ம�ற 
தைலவ� அவ�கள0� ?� அLமதி நா3.18.10.20221 ஒ��த1 அள0�!3ளத�ப- 
ேம.க,ட பண/�� ஒ�பbத��3ள0 08.11.2022-1 ேகார�ப�டதி1 இர,  
ஒ�பbத��3ள0க3 கீ>�க,டவா9 வர�ப�டன. 
     ேம.க,ட 

ஒ�பbத��3ள0கள01, �ைறbத ஒ�பbத��3ள0 வ/ைல வ/கித	 வழ:கிJ3ள 
““““தி*.K.ச�தியநாத�,,ஒ�பbததார�, இராமநாத�ர	 அவ�கள! மதி�பK�ைட 0.37 % வ/ட 
�ைறவாக உ3ளைத ம�ற	 ஏ.கலா	. 
அ$வலக �றி��-ம�ற	 அLமதி�கலா	. 

வ.எ
, 

வர�ெப.ற 
ஒ�பbத��3ள0தார�கள0� 

ெபய�க3 

வ/ைல வ/கித	 � த1 
/�ைற' 

    

1.1.1.1.    தி*.K.ச�தியநாத� 
ஒ�பbததார� 
இராமநாத�ர	. 

  0.37 %சதவ 8த	 
மதி�பK�ைட வ/ட �ைற' 

2.2.2.2.    
    

தி*.R.சரவண� 
ஒ�பbததார� 
இராமநாத�ர	. 

  11.11   %சதவ 8த	 
மதி�பK�ைட வ/ட � த1    

Ô®khd« v©.351Ô®khd« v©.351Ô®khd« v©.351Ô®khd« v©.351    
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2) ெபா!ம�கள0� நல� க*திJ	, பண/ய/� அவசர அவசிய	 க*தி ம�ற அLமதிைய 
எதி�ேநா�கி நக�ம�ற தைலவ� அவ�கள0� ?� அLமதி ெப.9 பண/ உ�திர' 
வழ:கியைதJ	  ெதாட� நடவ-�ைக ேம.ெகா,டைதJ	 ம�ற	 அLமதி�கலா	. 
ந.க.எ,.3359/2022/இ1-2 
    

bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..80808080           இராமநாத�ர	 நகரா�சிய/1 வடகிழ�� ப*வ மைழ மைழந8� வ-கா1 c� 
வா*த1 பண/��  ஆ�	 ெசலவ/ன	 C1.98 ல�ச	 மதி�பK�-1 பண/ ேம.ெகா3ள 
நக�ம�ற தைலவ� அவ�கள0� ?� அLமதி நா3.18.10.20221 ஒ��த1 
அள0�!3ளத�ப- ேம.க,ட பண/�� ஒ�பbத��3ள0 08.11.2022-1 ேகார�ப�டதி1 
இர,  ஒ�பbத��3ள0க3 கீ>�க,டவா9 வர�ப�டன. 
     ேம.க,ட 

ஒ�பbத��3ள0கள01, �ைறbத ஒ�பbத��3ள0 வ/ைல வ/கித	 வழ:கிJ3ள 

வ.எ
, 

வர�ெப.ற 
ஒ�பbத��3ள0தார�கள0� 

ெபய�க3 

வ/ைல வ/கித	 � த1 
/�ைற' 

    

1.1.1.1.    தி*.K.ச�தியநாத� 
ஒ�பbததார� 
இராமநாத�ர	. 

  0.24 %சதவ 8த	 
மதி�பK�ைட வ/ட �ைற' 

2.2.2.2.    
    

தி*.R.சரவண� 
ஒ�பbததார� 
இராமநாத�ர	. 

  0.90  %சதவ 8த	 
மதி�பK�ைட வ/ட � த1    

Ô®khd« v©.352Ô®khd« v©.352Ô®khd« v©.352Ô®khd« v©.352    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    



““““தி*.K.ச�தியநாத�,, ஒ�பbததார�, இராமநாத�ர	 அவ�கள! மதி�பK�ைட 0.24 % வ/ட 
�ைறவாக உ3ளைத ம�ற	 ஏ.கலா	. 
அ$வலக �றி��-ம�ற	 அLமதி�கலா	. 
2) ேம$	 அவசர அவசிய	 க*தி ம�ற அLமதிைய எதி�ேநா�கி நக�ம�ற தைலவ� 
அவ�கள0� ?� அLமதி ெப.9 பண/ உ�திர' வழ:கியைதJ	 ெதாட� நடவ-�ைக 
ேம.ெகா,டைதJ	 ம�ற	 அLமதி�கலா	. 
    

bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..81818181         இராமநாத�ர	 நகரா�சிய/1, நாகநாத�ர	 கா�சாகி� ெத* தா>வான ப�தி, 
�ழா) பதி�! மைழந8� ெவள0ேய.ற	 ெச)J	 பண/�� ஆ�	 ெசலவ/ன	 C1.00 
ல�ச	 மதி�பK�-1 பண/ ேம.ெகா3ள  நக�ம�ற தைலவ� அவ�கள0� ?� அLமதி 
நா3.12.10.20221 ஒ��த1 அள0�!3ளத�ப- ேம.க,ட பண/�� ஒ�பbத��3ள0 
08.11.2022-1 ேகார�ப�டதி1 இர,  ஒ�பbத��3ள0க3 கீ>�க,டவா9 வர�ப�டன. 
 
 
     ேம.க,ட 

வ.எ
, 

வர�ெப.ற 
ஒ�பbத��3ள0தார�கள0� 

ெபய�க3 

வ/ைல வ/கித	 � த1 
/�ைற' 

    

1.1.1.1.    தி*.R.சரவண� 
ஒ�பbததார� 
இராமநாத�ர	 . 

  0.05%சதவ 8த	 மதி�பK�ைட 
வ/ட �ைற' 

2.2.2.2.    
    

தி*.R.S.ராம<��தி 
ஒ�பbததார� 
இராமநாத�ர	. 

  1.10   %சதவ 8த	 
மதி�பK�ைட வ/ட � த1    

Ô®khd« v©.353Ô®khd« v©.353Ô®khd« v©.353Ô®khd« v©.353    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    



ஒ�பbத��3ள0கள01, �ைறbத ஒ�பbத��3ள0 வ/ைல வ/கித	 வழ:கிJ3ள 
““““தி*.R.சரவண�, ஒ�பbததார� இராமநாத�ர	 அவ�கள! மதி�பK�ைட 0.05 % வ/ட 
�ைறவாக உ3ளைத ம�ற	 ஏ.கலா	. 
அ$வலக �றி��-ம�ற	 அLமதி�கலா	. 
2) ேம$	 அவசர அவசிய	 க*தி ம�ற அLமதிைய எதி�ேநா�கி நக�ம�ற தைலவ� 
அவ�கள0� ?� அLமதி ெப.9 பண/ உ�திர' வழ:கியைதJ	 ெதாட� நடவ-�ைக 
ேம.ெகா,டைதJ	 ம�ற	 அLமதி�கலா	. 
    

bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..82828282         இராமநாத�ர	 நகரா�சிய/1, பாதாள சா�கைட தி�ட மி�ேமா�டா� பz! 
ேல�த	A ப:களா ேரா  கழி'ந8� உb! நிைலய	 மி� ேமா�டா� 5HP  பz!ந8��	 
பண/�� ஆ�	 ெசலவ/ன	 C46,000/-�தி.� பண/ ேம.ெகா3ள  நக�ம�ற தைலவ� 
அவ�கள0� ?� அLமதி நா3.10.10.20221 ஒ��த1 அள0�!3ளத�ப- ேம.க,ட 
பண/�� ஒ�பbத��3ள0 08.11.2022-1 ேகார�ப�டதி1 இர,  ஒ�பbத��3ள0க3 
கீ>�க,டவா9 வர�ப�டன. 

வ.எ
, 

வர�ெப.ற 
ஒ�பbத��3ள0தார�கள0� 

ெபய�க3 

வ/ைல வ/கித	 � த1 
/�ைற' 

    

1.1.1.1.    ரா¢�மா� இ�ஜின0ய4: 
ஒ��A. 
ம!ைர 

  0.13%சதவ 8த	 மதி�பK�ைட 
வ/ட �ைற' 

Ô®khd« v©.354Ô®khd« v©.354Ô®khd« v©.354Ô®khd« v©.354    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    



 
 
     ேம.க,ட 
ஒ�பbத��3ள0கள01, �ைறbத ஒ�பbத��3ள0 வ/ைல வ/கித	 வழ:கிJ3ள 
““““ரா¢�மா� இ�ஜின0ய4: ஒ��A ம!ைர அவ�கள! மதி�பK�ைட 0.13% வ/ட 
�ைறவாக உ3ளைத ம�ற	 ஏ.கலா	. 
அ$வலக �றி��-ம�ற	 அLமதி�கலா	. 
2) ேம$	 அவசர அவசிய	 க*தி ம�ற அLமதிைய எதி�ேநா�கி நக�ம�ற தைலவ� 
அவ�கள0� ?� அLமதி ெப.9 பண/ உ�திர' வழ:கியைதJ	 ெதாட� நடவ-�ைக 
ேம.ெகா,டைதJ	 ம�ற	 அLமதி�கலா	. 
 
    

2.2.2.2.    
    

ச� எல��4க1 ஒ��A. 
ம!ைர 

  0.29  %சதவ 8த	 
மதி�பK�ைட வ/ட � த1    

bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..83838383         இராமநாத�ர	 நகரா�சிய/1, பாதாள சா�கைட தி�ட	 மி� ேமா�டா� பz! 
சித	பர	 ப/3ைள ஊரண/ Zone-1 கழி'ந8� உb! நிைலய	 மி� ேமா�டா� 15HP பz! 
பண/�� ஆ�	 ெசலவ/ன	 C85,000/-�தி.� பண/ ேம.ெகா3ள  நக�ம�ற தைலவ� 
அவ�கள0� ?� அLமதி நா3.10.10.20221 ஒ��த1 அள0�!3ளத�ப- ேம.க,ட 
பண/�� ஒ�பbத��3ள0 08.11.2022-1 ேகார�ப�டதி1 இர,  ஒ�பbத��3ள0க3 
கீ>�க,டவா9 வர�ப�டன. 

வ.எ
, 

வர�ெப.ற 
ஒ�பbத��3ள0தார�க

ள0� ெபய�க3 

வ/ைல வ/கித	 � த1 
/�ைற' 

    

Ô®khd« v©.355Ô®khd« v©.355Ô®khd« v©.355Ô®khd« v©.355    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    



 
 
     ேம.க,ட 

ஒ�பbத��3ள0கள01, �ைறbத ஒ�பbத��3ள0 வ/ைல வ/கித	 வழ:கிJ3ள 
““““ரா¢�மா� இ�ஜின0ய4: ஒ��A ம!ைர அவ�கள! மதி�பK�ைட 0.25% வ/ட 
�ைறவாக உ3ளைத ம�ற	 ஏ.கலா	. 
அ$வலக �றி��-ம�ற	 அLமதி�கலா	. 
2) ேம$	 அவசர அவசிய	 க*தி ம�ற அLமதிைய எதி�ேநா�கி நக�ம�ற தைலவ� 
அவ�கள0� ?� அLமதி ெப.9 பண/ உ�திர' வழ:கியைதJ	 ெதாட� நடவ-�ைக 
ேம.ெகா,டைதJ	 ம�ற	 அLமதி�கலா	. 
    

1.1.1.1.    ச� எல��4க1 
ஒ��A. 
ம!ைர 

  0.33%சதவ 8த	 
மதி�பK�ைட வ/ட 

� த1 
2.2.2.2.    

    
ரா¢�மா� 
இ�ஜின0ய4: 
ஒ��A. 
ம!ைர 

  0.25 %சதவ 8த	 
மதி�பK�ைட வ/ட 

�ைற'    

bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..84848484         இராமநாத�ர	 நகரா�சிய/1, பாதாள சா�கைட தி�ட	 மி� ேமா�டா� பz!  
கா� �ப/3ைளயா� ேகாவ/1 ெத* Zone-3 கழி'ந8� உb! நிைலய	 மி� ேமா�டா� 30HP 
பz! பண/�� ஆ�	 ெசலவ/ன	 C1.66 ல�ச�தி.� பண/ ேம.ெகா3ள  நக�ம�ற 
தைலவ� அவ�கள0� ?� அLமதி நா3.10.10.20221 ஒ��த1 அள0�!3ளத�ப- 
ேம.க,ட பண/�� ஒ�பbத��3ள0 08.11.2022-1 ேகார�ப�டதி1 இர,  

Ô®khd« v©.356Ô®khd« v©.356Ô®khd« v©.356Ô®khd« v©.356    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    



ஒ�பbத��3ள0க3 கீ>�க,டவா9 வர�ப�டன. 
 
     ேம.க,ட 

ஒ�பbத��3ள0கள01, �ைறbத ஒ�பbத��3ள0 வ/ைல வ/கித	 வழ:கிJ3ள 
““““ரா¢�மா� இ�ஜின0ய4: ஒ��A ம!ைர அவ�கள! மதி�பK�ைட 0.10% வ/ட 
�ைறவாக உ3ளைத ம�ற	 ஏ.கலா	. 
அ$வலக �றி��-ம�ற	 அLமதி�கலா	. 
2) ேம$	 அவசர அவசிய	 க*தி ம�ற அLமதிைய எதி�ேநா�கி நக�ம�ற தைலவ� 
அவ�கள0� ?� அLமதி ெப.9 பண/ உ�திர' வழ:கியைதJ	 ெதாட� நடவ-�ைக 
ேம.ெகா,டைதJ	 ம�ற	 அLமதி�கலா	. 
    

வ.எ, வர�ெப.ற 
ஒ�பbத��3ள0தார
�கள0� ெபய�க3 

வ/ைல வ/கித	 � த1 
/�ைற' 

    

1.1.1.1.    
    

ரா¢�மா� 
இ�ஜின0ய4: 
ஒ��A. 
ம!ைர 

  0.10 %சதவ 8த	 மதி�பK�ைட 
வ/ட �ைற'    

2.2.2.2.    ச� எல��4க1 
ஒ��A. 
ம!ைர 

  0.79%சதவ 8த	 மதி�பK�ைட 
வ/ட � த1 

bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..85858585             இராமநாத�ர	 நகரா�சிய/1, Zone-V நாகநாத�ர	 ப�திய/1 உ3ள கழி' ÔÔÔÔ®khd« v©.357®khd« v©.357®khd« v©.357®khd« v©.357    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 



ந8ேர.9	 நிைலய�தி1 உ3ள Duck foot bend மா.றி மி�ேமா�டா� ெபா*�தி ெகா ��	 
பண/�� ஆ�	 ெசலவ/ன	 C1.50 ல�ச�தி.� பண/ ேம.ெகா3ள  நக�ம�ற தைலவ� 
அவ�கள0� ?� அLமதி நா3.18.10.20221 ஒ��த1 அள0�!3ளத�ப- ேம.க,ட 
பண/�� ஒ�பbத��3ள0 08.11.2022-1 ேகார�ப�டதி1 இர,  ஒ�பbத��3ள0க3 
கீ>�க,டவா9 வர�ப�டன. 
    ேம.க,ட 

ஒ�பbத��3ள0கள01, �ைறbத ஒ�பbத��3ள0 வ/ைல வ/கித	 வழ:கிJ3ள 
““““ரா¢�மா� இ�ஜின0ய4: ஒ��A ம!ைர அவ�கள! மதி�பK�ைட 0.57% வ/ட 
�ைறவாக உ3ளைத ம�ற	 ஏ.கலா	. 
அ$வலக �றி��-ம�ற	 அLமதி�கலா	. 
2) ேம$	 அவசர அவசிய	 க*தி ம�ற அLமதிைய எதி�ேநா�கி நக�ம�ற தைலவ� 
அவ�கள0� ?� அLமதி ெப.9 பண/ உ�திர' வழ:கியைதJ	 ெதாட� நடவ-�ைக 
ேம.ெகா,டைதJ	 ம�ற	 அLமதி�கலா	. 

வ.எ
, 

வர�ெப.ற 
ஒ�பbத��3ள0தார�கள0

� ெபய�க3 

வ/ைல வ/கித	 � த1 
/�ைற' 

    

1.1.1.1.    
    

ரா¢�மா� 
இ�ஜின0ய4: ஒ��A. 
ம!ைர 

  0.57 %சதவ 8த	 மதி�பK�ைட 
வ/ட �ைற'    

2.2.2.2.    ச� எல��4க1 ஒ��A. 
ம!ைர 

  9.85%சதவ 8த	 மதி�பK�ைட 
வ/ட � த1 

mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    



    
bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..86868686     

         இராமநாத�ர	 நகரா�சிய/1, ெபாறிய/ய1 ப/4வ/1 �-ந8� வ/நிேயாக	 
பராம4�� பண/�� தன0யா� தின�லி பண/யாள� நா�� நப�கள01 ஒ�பbத 
அ-�பைடய/1 நியமி�! பண/ேம.ெகா3ள ஆ�	 ெசலவ/ன	 C7.30 இல�ச	 
மதி�பK�-1 ேம.ெகா3ள இbநக�ம�ற த8�மான	 எ,.252, நா3.17.10.20221 ஒ��த1 
அள0�!3ள!. அத�ப- ேம.க,ட பண/�� ஒ�பbத��3ள0 09.11.2022-1 ேகார�ப�டதி1 
இர,  ஒ�பbத��3ள0க3 கீ>�க,டவா9 வர�ப�டன. 
 
     ேம.க,ட 

ஒ�பbத��3ள0கள01, �ைறbத ஒ�பbத��3ள0 வ/ைல வ/கித	 வழ:கிJ3ள 
தி*.எ�.இளவரச� ஒ�பbததார�, இராமநாத�ர	 அவ�கள! மதி�பK�ைட 0.11% வ/ட 
�ைறவாக உ3ளைத ம�ற	 ஏ.கலா	. 

வ.எ
, 

வர�ெப.ற 
ஒ�பbத��3ள0தார�கள0

� ெபய�க3 

வ/ைல வ/கித	 � த1 
/�ைற' 

 
1.1.1.1.    

    
தி*.எ�.இளவரச� 
ஒ�பbததார� 
இராமநாத�ர	 

  0.11%சதவ 8த	 மதி�பK�ைட 
வ/ட �ைற'    

2.2.2.2.    தி*.K.ராம� 
ஒ�பbததார� 
இராமநாத�ர	 

  0.93%சதவ 8த	 மதி�பK�ைட 
வ/ட அதிக	 

Ô®khd« v©.358Ô®khd« v©.358Ô®khd« v©.358Ô®khd« v©.358    
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mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.mDkÂ¡f¥g£lJ.    



அ$வலக �றி��-ம�ற	 அLமதி�கலா	. 
2) ேம$	 அவசர அவசிய	 க*தி ம�ற அLமதிைய எதி�ேநா�கி நக�ம�ற தைலவ� 
அவ�கள0� ?� அLமதி ெப.9 பண/ உ�திர' வழ:க'	 அLமதி�� 
ைவ�க�ப கிற!. 
    

bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..87878787           இராமநாத�ர	 நகரா�சிய/1, �-ந8� வ/நிேயாக	 ேல�த	A ப:களா ேரா  
தைரம�ட ெதா�-ய/1 Digital Electronic Flow Meter ெபா*�தி ெகா ��	 பண/�� ஆ�	 
ெசலவ/ன	 C5.00 இல�ச	 மதி�பK�-1 ேம.ெகா3ள இbநக�ம�ற த8�மான	 எ,.216, 
நா3.29.08.20221 ஒ��த1 அள0�!3ள!. அத�ப- ேம.க,ட பண/�� ஒ�பbத��3ள0 
09.11.2022-1 ேகார�ப�டதி1 இர,  ஒ�பbத��3ள0க3 கீ>�க,டவா9 வர�ப�டன. 
 
     ேம.க,ட வ.எ

, 
வர�ெப.ற 

ஒ�பbத��3ள0தார�கள0
� ெபய�க3 

வ/ைல வ/கித	 � த1 
/�ைற' 

    

1.1.1.1.    M/s ஜ8வானbத	 
க�A�ர�ஸ� 
ஒ�பbததார� 
இராமநாத�ர	 

  0.02%சதவ 8த	 மதி�பK�ைட 
வ/ட �ைற' 

2.2.2.2.    தி*.எ�.இளவரச� 
ஒ�பbததார� 
இராமநாத�ர	 

  0.26%சதவ 8த	 மதி�பK�ைட 
வ/ட அதிக	    

Ô®khd« v©.359Ô®khd« v©.359Ô®khd« v©.359Ô®khd« v©.359    
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ஒ�பbத��3ள0கள01, �ைறbத ஒ�பbத��3ள0 வ/ைல வ/கித	 வழ:கிJ3ள 
.M/s.ஜ8வானbத	 க�A�ர�ஸ� ஒ�பbததார�, இராமநாத�ர	 அவ�கள! மதி�பK�ைட 
0.02% வ/ட �ைறவாக உ3ளைத ம�ற	 ஏ.கலா	. 
அ$வலக �றி��-ம�ற	 அLமதி�கலா	. 
2) ேம$	 அவசர அவசிய	 க*தி ம�ற அLமதிைய எதி�ேநா�கி நக�ம�ற தைலவ� 
அவ�கள0� ?� அLமதி ெப.9 பண/ உ�திர' வழ:க'	 அLமதி�� 
ைவ�க�ப கிற! 
    

bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..88888888            இராமநாத�ர	 நகரா�சி பாதாள சா�கைட� தி�ட	 06.11.2013 ?த1 
ெசய1ப �த�ப�  வ*கி�ற!.  இ�தி�ட�தி1 iமா� 5 கழி'ந8� அக.9	 
நிைலய:க3, 2 சிறிய கழி'ந8� அக.9	 நிைலய:க3, iமா� 2160 ஆ)'� �ழிக3, 
iமா� 63.85 கி.ம@�ட� ந8ள	 கழி'ந8� �ழா)க3 ம.9	 10.50 கி.ம@�ட� ப/ரதான கழி'ந8� 
�ழா)க3 (Pumping main) ம.9	 7.10 Mvd   ெகா3ளள' ெகா,ட கழி'ந8� i�திக4�� 
நிைலய	, எ�ற உ�க�டைம��க3, பராம4�க�ப�  வ*கி�ற!.  இ! வைரய/1 
ெமா�த	 iமா� 12,000 வ 8�  இைண��க3 வழ:க�ப� 3ள!. 
 இ�தி�ட� பராம4�ப/1, ப/ரதான கழி'ந8� அக.9	 நிைலயமான இbதிரா நக�  
கழி'ந8� ந8ேர.9 நிைலய�தி1 இ*b! ப/ரதான கழி' ந8� i�திக4�� நிைலய	 
(கz�ரண/ கிராம�தி1)வைர 450MM  வ/�ட?3ள Psc �ழா) <ல	 iமா� 4.70 கி.ம@ , 
ந8ள�தி.� அைம�க�ப�  கழி' ந8� ெச�றைடகிற!. 
 ேம$	 பாதாள சா�கைட தி�ட ப/ரதான �ழா) அைம�க�ப�   iமா� 15 
வ*ட:கh�� ேம1 ஆகிவ/�டதா1 அ-�க- உைட�� ஏ.ப கி�ற!.  இதனா1 

Ô®khd« v©.360Ô®khd« v©.360Ô®khd« v©.360Ô®khd« v©.360    
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò 
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ெதாட�b! கழி'ந8ைர ெவள0ேய.ற	 ெச)ய இயலவ/1ைல.  இதனா1 நக�ப�திய/1 
ெப4!	 iகாதார� ப/ரfசிைன ஏ.ப கி�ற!.  ேம$	 ப/ரதான �ழா) வழிேயார 
கிராம:க3 வழிேய ெச1வதா1, கழி'ந8� உைட�ப/1 காரணமாக ச�ட	 ஒz:� 
ப/ரfசிைனJ	 ஏ.பட வா)��3ள!.எனேவ ேம.க,ட இைட�9கைள தவ/���	 
ெபா*�  பாதாள சா�கைட தி�ட�திைன ெதாட�b! ந1ல ?ைறய/1 ெசய1ப �!	, 
ேநா�க�தி� அ-�பைடய/1 இbதிரா நக� கழி' ந8� ச�திக4�� நிைலய	  ?த1 
ப/ரதான கழி' ந8� i�திக4�� நிைலய	 (கz�ரண/ கிராம�தி1)வைர 4.70 கி.ம@�ட� 
ந8ள�தி.� மா.9 �ழாயாக 450.00 மி.ம@�ட� வ/�ட?3ள �ழா) பதி�க உ�ேதச 
மதி�பK  C.450.00இல�ச�தி.� தயா� ெச)ய�ப� 3ள!. 
 ேம$	 நக�ப�திய/� ப/ரதான ெத*�கள01 இ*bத மைழந8� வ-கா1க3 
ெபா!ம�களா1 <ட�ப� 	, பzதைடb!	 உ3ள!. இதனா1 நக�ப�திய/1 ெப)J	 
மைழந8ரான! மைழந8� வ-கா1 வழிேய ெச1லாம1, பாதாள சா�கைட க�டைம�ப/� 
வழிேய ெச�9 வ/ கி�ற!.  இதனா1 மைழ கால:கள01 அதிகமான  மைழந8� 
பாதாள சா�கைட க�டைம�ப/1 ேசகரமாகி வ/ கி�ற!. 
 எனேவ வ-வைம�க�ப�ட அளவ/ைன வ/ட அதிகமான கழி'ந8� iமா� 8.00 
எ	.எ1.- �� ேம1 கழி'ந8� ெவள0ேய9	 I>நிைல ஏ.ப கி�ற!.  எனேவ அதைன 
தவ/���	 ெபா*� 	, பாதாள சா�கைட தி�ட ேம	பா� �காக'	, நக�ப�திய/1 
மிக'	 ப/ரதான ?�கிய சாைலகள01 மைழந8� வ-கா1 அைம�! அதைன அ*கி1 
உ3ள ந8� நிைலகh�� ெச�றைடJ	 வைகய/1 iமா� 8.77 கி.ம@�ட� ந8ள�தி.� 
மைழந8� வ-கா1 அைம�க மதி�பK  C.530.00 ல�ச�தி.� தி�ட� ப/ேரைண தயா� 
ெச)ய�ப� 3ள!. 



 இbநிைலய/1 இராமநாத�ர	 நகரா�சிய/� நிதி நிைலைமைய க*�தி.ெகா,  
ேம.க,ட தி�ட� பண/கh�கான ப/ேரரைன தயா� ெச)!3ளைத ஏேதL	 ஒ* 
தி�ட�தி� கீ> மான0யமாக ெபற, நகரா�சி நி�வாக, இய��ன�, ெச�ைன அவ�கh�� 
வ/4வான தி�ட ப/ேரரைணக3 சம�ப/�க'	 ேம1 நடவ-�ைக ெதாடர'	  ம�ற�தி� 
அLமதி ேவ,ட�ப கிற!.  
அ$வலக �றி�� - ம�ற	 அLமதி�கலா	. 
    

bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..89898989     இராமநாத�ர	 நகரா�சி எ1ைல���ப�ட வா� கள01 27 எ,ண	 
சி9மி�வ/ைச��	�ட� �-ய ஆ>!ைள கிண9 ம.9	 சி�ெட�A ெதா�- 
அைம�!3ள!. ஆ>!ைள கிண.9 ந8� �-ந8*�� உகbததாக உ3ளதா எ�ப! 
�றி�! ஆ)' ேம.ெகா3ள ேவ,-J3ள!.ேம.ப- ந8� மாதி4கh�கான ஆ)' 
அறி�ைக தமி>நா  �-ந8� வ-கா1 வா4ய�தின4ட	 ெபற'	 ேம.க,ட பண/�கான 
ெசலவ/ன	 C.42,000/- �தி.� ம�ற�தி� அLமதி ேவ,ட�ப கிற!. 
அ$வலக �றி�� - ம�ற	 அLமதி�கலா	. �-ந8� நிதிய/� கீ> ெசலவ/ன	 
ேம.ெகா3ள'	 ம�ற	 அLமதி�கலா	.    

Ô®khd« v©.361Ô®khd« v©.361Ô®khd« v©.361Ô®khd« v©.361    
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bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..bghUŸ v©..90909090     
          இராமநாத�ர	 நகரா�சி பராம4�ப/1 ேல�த	A ப:களா சாைலய/1 
ேம1நிைல ந8�ேத�க ெதா�- வளாக�தி1 உ3ள ெஜனேர�ட� அைறய/� ேம.�ைர 
பz!ைடb! உ3ள!. ேம$	 க�-ட	 ?.றி$	 சிதிலமைடb! காண�ப கிற!. 
எனேவ அfi9�!	 நிைலய/1, அபாயகரமான நிைலய/1 உ3ள க�-ட:கைள 
அ��ற�ப �!மா9 ெத4வ/�!3ளத�ப-, ேம.க,ட க�-ட�ைத இ-�! 
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அ��ற�ப �த'	, ேம1 நடவ-�ைக ெதாடர'	 ம�ற�தி� அLமதி 
ேவ,ட�ப கிற!. 
அ$வலக �றி�� - ம�ற	 அLமதி�கலா	    

    
(X¥g«) F.fh®nkf«,(X¥g«) F.fh®nkf«,(X¥g«) F.fh®nkf«,(X¥g«) F.fh®nkf«,    
        ef®k‹w¤jiyt®,ef®k‹w¤jiyt®,ef®k‹w¤jiyt®,ef®k‹w¤jiyt®,    

                                                                Ïuhkehjòu« efÏuhkehjòu« efÏuhkehjòu« efÏuhkehjòu« efuhlÁ.uhlÁ.uhlÁ.uhlÁ. 

    
    


